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Kivonat
A vállalatvezetőknek nemcsak az anyavállalatok és a partnerek elvárásainak kell
megfelelnie, hanem a környezeti és társadalmi kihívásokra is reagálniuk kell a versenyképesség
megőrzése érdekében. A közös értékteremtés és az érintettek bevonása, mint a jelenkor
stratégiai menedzsment kiemelt témakörei, a CSR filozófia meghatározó elemei. A
Magyarországon működő vállalatoktól is elvárt a társadalmilag felelős gondolkodás és
működés, de ez még egyelőre a kibontakozás fázisában van hazánkban, melynek számos oka
közül az egyik, hogy nem létezik a vállalatvezetők számára elérhető magyar nyelvű
iránymutatás és fogalmi lehatárolás.
Kutatásom fókuszában egy olyan iránymutató és értékelő szempontrendszer kidolgozása áll,
amely egyfajta keretrendszerként segítheti a menedzsereket eligazodni a vállalati társadalmi
felelősségvállalás területeit és tevékenységeit illetően, mert egyelőre leginkább a nagy- és
multinacionális vállalatok foglalkoznak tudatosan CSR tevékenységgel, annak ellenére, hogy
például hazánkban a vállalkozások több, mint 90%-át a kkv-k teszik ki. A kutatás során
kialakított CSR EMAT (Corporate Social Responsibility Excellene Management and
Assessment Tool) lehetővé teszi a vállalatok CSR kiválóságának mérését, és ez alapján a
fejlesztendő területek kijelölését. Ez egy olyan menedzsment eszköz, amely nemcsak a CSR
szemlélet vállalati integrálását segíti elő, hanem támogatja a sikeres vállalati működést és
kultúrát, a TQM filozófia és azon puha tényezők jelenléte által, melyek szerepe a vállalati
működés terén a globalizált versenyben felértékelődött. Az EFQM kiválóság modell adja a CSR
EMAT keretrendszerét és a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó nemzetközi
szabvány, irányelvek és ajánlások (mint például az Európai Bizottság Zöld Könyve, az ENSZ
Globális Egyezménye, a Global Reporting Initiative, az OECD irányelvek és az ISO 26000) a
kritériumok és alkritériumok tartalmi elemeit.
A kutatás során 94 vállalat értékelése készült el a CSR EMAT módszerével, melyeket
személyesen, interjúk keretében végeztem. Az értékelések és a vezetők visszajelzései
megerősítették a módszer gyakorlati alkalmazhatóságát. A mérési eredmények alapján a
mintában szereplő vállalkozásokat klaszterekbe tudtam csoportosítani CSR teljesítményük
szerint. Bízom benne, hogy a CSR EMAT nemcsak a további mérési eredmények alapján
elvégzett kutatásokhoz járul hozzá, hanem egy olyan gyakorlati menedzsment eszközt kínál,
mely segíti a vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának megerősítését, és ezáltal az EU
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CSR politikájának megvalósulását, melynek célja, hogy Európa kiválósági központ legyen a
vállalatok társadalmi felelőssége terén.
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Abstract
Company leaders must not only meet the expectations of parent enterprises and partners,
but also react on social challenges in order to keep their competitiveness. Joint creation of
values and the involvement of the involved parties are major elements of the CSR philosophy,
as special fields of the strategic management of nowadays. Companies operating in Hungary
are also expected to think and act in a socially responsible way, yet this is still about to unfold
in Hungary. One of the several reasons hereof is that there are no guidelines or a narroweddown definition in Hungarian for company managers.
The focus of the research is the elaboration of an aspect-system which would evaluate and give
guidelines and which could be a kind of a frame for managers to find their way on the fields
and activities of corporate social responsibility, because right now it is the multi-national and
large companies who consciously deal with CSR activities, despite the fact that more than 90%
of domestic enterprises are SMEs. The CSR EMAT (Corporate Social Responsibility
Excellence Management and Assessment Tool) established in the course of the research enables
the measuring of the CSR excellence of companies and based on the values the areas to be
developed can be defined. This is a management tool which not only helps the integration of
the CSR perspective on a corporate level, but also supports successful corporate operation and
culture by means of the presence of the TQM philosophy and soft factors with increased values
on the field of corporate operation in the global competition. The EFQM excellence model is
the frame for the CSR EMAT and the international standards and guidelines on corporate social
responsibility (e.g. the Green Paper of the European Commission, the Un Global Reporting
Initiative, the OECD directives and the ISO 26000) include the content elements of the criteria
and sub-criteria.
In the course of the research 94 companies were evaluated with the help of the CSR EMAT
method by means of personal interviews. The interviews and the feedback provided by the
managers confirm the practical applicability of the method. The enterprises participating in the
sample could be grouped into clusters on the basis of the measurement results. The results also
showed the correlation between the general characteristics and the established CSR groups.
The author believes that the CSR EMAT does not only contribute to research conducted on the
basis of further research results, but it also offers a practical management tool which could help
to enhance the social responsibility of enterprises and thus the implementation of the CSR
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policy of the EU with the aim of Europe becoming a centre of excellence on the field of
corporate social responsibility.

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés

Auszug
Firmenmanager müssen heutzutage nicht nur den Erwartungen der Mutterunternehmen
und Partner entsprechen, sie müssen auch auf die Herausforderungen des Umfeldes und der
Gesellschaft reagieren um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren.
Entscheidende Elemente der CSR-Philosophie sind die gemeinsame Wertschöpfung und die
Einbeziehung

der

Betroffenen,

als

begünstigte

Themenkreise

des

gegenwärtigen

Strategiemanagements. Sozialverantwortliches Denken und Handeln wird auch von den in
Ungarn betätigten Firmen erwartet, jedoch ist dies erst in der Entfaltungsphase. Das hat
sämtliche Gründe. Einer davon ist, dass es für die Firmenmanager keine in ungarischer Sprache
erreichbare Definition und Direktion gibt.
Im Fokus meiner Forschung steht die Ausarbeitung eines Direktions- und Bewertungssystems,
das Managern dabei hilft, in den Bereichen und Aktivitäten der unternehmerischen
Sozialverantwortung zurechtzukommen. Zurzeit beschäftigen sich fast nur die Groß- und
multinationalen Unternehmen bewusst mit CSR-Aktivitäten, obwohl mehr, als 90% der
heimischen Unternehmen Klein- und Mittelunternehmen sind. Das während der Forschung
herausgearbeitete CSR EMAT (Corporate Social Responsibility Excellene Management and
Assessment Tool) ermöglicht die Messung der CSR-Exzellenz der Unternehmen und anhand
dessen die Bestimmung der zu entwickelnden Felder. Das ist ein Managementtool, das nicht
nur die Integration der CSR-Gesinnung in einem Unternehmen befördert, sondern auch die
erfolgreiche Funktion und Kultur des Unternehmens durch den Präsenz der TQM-Philosophie
und solcher soften Faktoren, deren Rolle sich im globalisierten Wettbewerb erhöht hat. Das
EFQM Exzellenzmodell gibt das Rahmensystem zum CSR EMAT und die internationalen
Normen und Richtlinien hinsichtlich der unternehmerischen Sozialverantwortung (wie zum
Beispiel ein Grünbuch der Europäischen Kommission, die Globale Konvention der Vereinigten
Nationen, das Global Reporting Initiative, die OECD Richtlinien und ISO 26000) leisten die
inhaltlichen Elemente zu den Kriterien und Unterkriterien.
Während der Forschung wurden 94 Unternehmen mit der CSR EMAT Methode bewertet, was
ich persönlich, im Rahmen von Interviews durchführte. Die Bewertungen und die
Rückmeldungen der Manager bestätigten die praktische Anwendbarkeit der Methode. Anhand
der Ergebnisse konnte ich die untersuchten Unternehmen nach ihrer CSR-Intensität in Cluster
eingruppieren. Anhand der Ergebnisse stellte es sich sogar heraus, welche Zusammenhänge
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zwischen den allgemeinen Charakteristika der Unternehmen und den entstandenen CSRGruppen nachgewiesen werden können.
Ich hoffe, dass das CSR EMAT nicht nur zu den anhand der weiteren Messungsergebnissen
durchgeführten Forschungen beiträgt, sondern dass es auch ein praktisches Managementtool
bietet, das die Stärkung der unternehmerischen Sozialverantwortung der Unternehmen und
dadurch auch die Verwirklichung der CSR-Politik der EU befördert, deren Ziel ist, dass Europa
ein Exzellenzzentrum hinsichtlich der unternehmerischen Sozialverantwortung wird.
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1.

Bevezetés
Amíg egyes nyugati országokban már elvárt magatartásforma a vállalatok társadalmi

felelősségvállalása, addig hazánkban még a szemlélet értelmezése sem tisztázott. A vállalatok
társadalmi felelősségvállalásának története több évtizedre nyúlik vissza. A modernkori
értelembe vett CSR szemlélettel az 1950-es évek elejétől kezdtek el foglalkozni az Amerikai
Egyesült Államokban és más fejlett országokban. A mai globalizált világban, ahol az üzleti
életben gyakran elmosódnak a földrajzi határok, a vállalatvezetőknek lépést kell tartaniuk az
anyavállalatok és a partnerek elvárásaival, a piac és társadalom felmerülő igényeivel. A
menedzsereknek a profitorientáltságon túl a környezeti és társadalmi kihívásokra is reagálniuk
kell a versenyképesség megőrzése érdekében. A CSR szemlélet erősödő presztízse
következtében a Magyarországon működő vállalatoktól is elvárható a társadalmilag felelős
gondolkodás és működés. Hazánkban azonban ez a törekvés még egyelőre a kibontakozás
fázisában van, melynek számos oka közül az egyik, hogy nem létezik a vállalatvezetők számára
elérhető magyar nyelvű iránymutatás és fogalmi lehatárolás. Másrészről, a szemlélet
eredendően az angolszász kultúrából indult útjára, hordozva magában az adott kulturális
sajátosságokat, melyek nem minden esetben értelmezhetőek a magyar gyakorlatban. Célszerű
lenne ezért egy olyan iránymutatás kidolgozása, mely megtartva a CSR logika és keretrendszer
alapjait, a magyarországi vállalati működési feltételekhez szabva, vezérfonalként funkcionálna
a szemlélet menedzsment szintű alkalmazásához. Megfelelő információ és keretrendszer
hiányában nem várható el a felelős menedzsment szintű gondolkodás.

1.1

A kutatás jelentősége és célkitűzései
Kutatásom

célkitűzéseként

egyrészt

egy

olyan

iránymutató

és

értékelő

szempontrendszer kidolgozását fogalmaztam meg, mely keretrendszerként segítheti a
menedzsereket eligazodni a vállalati társadalmi felelősségvállalás területeit és tevékenységeit
illetően. Másrészről, az értékelő rendszer lehetővé teszi a vállalatok CSR kiválóságának
mérését, és ez alapján a fejlesztendő területek kijelölését. A kutatás jelentősége továbbá abban
nyilvánul meg, hogy a szemléletnek nincs általánosan elfogadott mérőrendszere, azok a
nemzetközi módszerek pedig, amivel próbálják a CSR tevékenységet mérni, leginkább a
fenntartható

fejlődés

elemeire

(társadalom,

környezet

és

gazdaság)

irányulnak,

bonyolultságukat tekintve pedig leginkább a multinacionális nagyvállalatokra vannak szabva,
vagy legalábbis olyan szervezetekre, ahol külön személy van kijelölve erre a feladatra. A
1
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magyar kis- és középvállalkozások menedzserei, akik nem rendelkeznek elegendő
információval és angol tudással a nemzetközi irányelvek és szabványok megértéséhez, eleve
hátránnyal indulnak azokhoz a vállalatvezetőkhöz képest, ahol a külföldi érdekeltséggel együtt
beáramlik a nyugati üzleti világban már jól ismert szemlélet. Ennek az információs hátránynak
a leküzdéséhez szeretnék segítséget nyújtani egy magyar nyelvű iránymutatóval és értékelő
rendszerrel, melynek angol nyelvű változata alkalmas nemzetközi szinten is a CSR mérésére.
A CSR szemlélet természetesen értelmezhető bármilyen tevékenységet folytató vállalkozásra,
mérettől függetlenül, de a kutatás során a mikro vállalkozásokkal azért nem foglalkozok, mert
az ő esetükben nem releváns a menedzsment szintű alkalmazás.
Kutatásom során az alábbi kérdésekre keresem a választ:


Milyen mértékben válik el egymástól a CSR és a fenntartható fejlődés fogalma?



Meghatározható-e egy egységes CSR koncepció és annak tartalmi elemei a
szakirodalom és a témát körüljáró nemzetközi szabványok, ajánlások és irányelvek
alapján?



Kialakítható a CSR mérésére alkalmas módszer azáltal, hogy a meghatározott CSR
koncepció tartalmi elemeit egy megfelelő keretrendszerbe illesztjük?



Értelmezhető és alkalmazható a kialakított módszer a célcsoport körében?



Eredményezik a mérések a vállalatok összehasonlíthatóságát és alkalmasak különböző
statisztikai elemzések elvégzésére?

A kutatás célja egy gyakorlati eszköz kialakítása, ami segíti a menedzsereket a CSR szemlélet
megértésében és annak tudatos, vállalati szintű alkalmazásában. Ehhez elengedhetetlen a
módszer érthetőségének és gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata, melyhez olyan vállalati
szakemberek segítségét kérem a validációs folyamat során, akik a CSR szemlélet egyes
területeit illetően kellő jártassággal és tapasztalattal rendelkeznek (például HR vezetők,
környezetirányítási- és munkavédelmi szakemberek és értékesítési vezetők).

1.2

Hipotézisek és a téma megközelítésének lehatárolása
A kutatás célkitűzésének és a megfogalmazott kutatási kérdéseknek megfelelően az

alábbi hipotézisek vizsgálatára irányul kutatásom.
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H1: A CSR szemléletre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó nemzetközi irányelvek,
ajánlások, szabványok és a meglévő modellek összevetése lehetővé teszi a két szemlélet
szétválasztását és a CSR koncepció területeinek és tartalmi elemeinek a meghatározását.
A CSR és a fenntartató fejlődés fogalmainak összemosódása miatt szükséges a két szemlélet
szétválasztása és a CSR koncepció elemeinek a meghatározása. Gyakran találkozunk azzal,
hogy a CSR és fenntartható fejlődés fogalmait helytelenül használják, ami nem meglepő, mert
hasonló célkitűzések motiválják mindkét szemléletet, de vannak közöttük eltérések.
Feltételezem, hogy a kapcsolódó és nemzetközi szinten elfogadott irányelvek, ajánlások,
szabványok és a meglévő modellek feltárása és összevetése, lehetővé teszi a két szemlélet,
egymástól elváló definiálását, a különbségek megfogalmazását, a területek és a tartalmi elemek
meghatározását.
H2: Egy megfelelő keretrendszer és a meghatározott CSR koncepció tartalmi elemei alapján
kialakítható egy olyan menedzsment eszköz, amely segíti a vállalkozások CSR
tevékenységének értékelését.
Szükség van egy olyan iránymutató és értékelő szempontrendszer kidolgozására, mely elősegíti
a CSR szemlélet menedzsment szintű alkalmazását, mert egyelőre leginkább a nagy- és
multinacionális vállalatok foglalkoznak tudatosan CSR tevékenységgel, annak ellenére, hogy a
hazai vállalkozások több, mint 90%-át a kkv-k teszik ki. A kisebb vállalkozások gyakorlatában
is tetten érhetőek a felelős tevékenységek, de ők ezt nem tudatos módon végzik. A
nagyvállalatok által használt irányelvek és szabványok túl bonyolultak és időigényesek a kkvk vezetői számára. Egy egyszerűbb, könnyebben alkalmazható menedzsment eszköz nagy
segítséget nyújtana ezeknek a vállalkozásoknak a CSR tudatos alkalmazása terén.
H3: CSR teljesítményük alapján a vállalkozások jól elkülöníthető csoportokba sorolhatóak.
Feltételezem, hogy az értékelést követően, az eredmények alapján a vállalkozásokat egymástól
jól elkülöníthető csoportokba lehet sorolni CSR teljesítményük alapján.
A társadalom- és gazdálkodástudomány területén általában feltáró, leíró és magyarázó jellegű
kutatások születnek. Feltáró jellegű kutatásról akkor beszélünk, ha még nincs elegendő előzetes
ismeretünk a vizsgálni kívánt kérdéskört illetően, ezért a terület felderítése által kaphatunk
megfelelő információt. A leíró kutatás célja egy adott jelenség alapos vizsgálata, a
megfigyelések és tények pontos bemutatása. A magyarázó kutatások a vizsgált jelenség elemei
közötti kapcsolat feltárására és bemutatására irányulnak. (Héra-Ligeti, 2005) Dolgozatomban
3
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egyaránt kívánok feltáró és magyarázó jellegű kutatást is végezni. A feltáró jellegű kutatás
során tervezem meghatározni a CSR fogalmát, lehatárolni a CSR koncepció területeit és
tartalmi elemeit, melynek eredményeként válik vizsgálhatóvá első hipotézisem helytállósága.
A második hipotézis helytállóságának vizsgálatát szintén a feltáró jellegű kutatás eredményezi,
melynek során kiválasztásra kerül a tervezett menedzsment eszköz keretrendszere. A
disszertáció szakirodalmi része szolgál a feltáró jellegű kutatás alapjaként. A harmadik
hipotézis igazolása és az arra vonatkozó kutatási módszertan a dolgozat egy későbbi fejezetében
kap helyet.

1.3

A disszertáció felépítése
Disszertációm írását a CSR fogalmi meghatározásával kezdem, mert a célom egy CSR

menedzsment eszköz kidolgozása. A fogalom tisztázását követően bemutatom a vállalati
társadalmi felelősségvállalás fejlődését az Egyesült Államokból indulva, az Európai Unión
keresztül hazánkig. Fontosnak tartom szemléltetni, hogy az egyes országokban miként
bontakozott ki a CSR szemlélet, milyen tényezők motiválták a kibontakozást, mert így képet
kaphatunk arról, hogy a kulturális különbségek miként hatnak a szemlélet gyakorlati
alkalmazására. A fejezetben helyet kapnak a Magyarországon végzett CSR kutatásokról szóló
összefoglaló gondolatok is, melyek segítenek feltárni az aktuális helyzetet, a hiányosságokat és
a fejlesztésre váró területeket. Ezek az információk hasznosak a hazai vállalkozások vezetői
által alkalmazható megfelelő menedzsment módszer kialakításához.
Dolgozatom harmadik fejezetében a CSR szemlélet menedzsment szintű alkalmazásának
lépéseit és elméleti kérdéseit mutatom be, érintve a stratégia, kultúra és az érintettek szerepének
kérdéskörét, továbbá a stratégiai menedzsmenten belül a teljeskörű minőségmenedzsment
filozófiáját, ami biztosítja az általam keretrendszerként alkalmazni kívánt kiválóság modell
alapját.
A CSR szemlélet menedzsment szintű alkalmazásának folytatásaként a negyedik fejezetben
bemutatásra kerülnek a gyakorlatban használt CSR modellek, eszközök, iránymutatók,
ajánlások és mérési módszerek, melyek ismerete és összevetése szükséges egyrészt azért, hogy
bemutassam a köztük lévő hasonlóságot és eltérést, másrészt, hogy rávilágítsak azokra a
szempontokra, melyek indokolják az általam tervezett mérési módszer szükségszerűségét és
helytállóságát. A minőségmenedzsment mérésére alkalmas kiválóság modellek ismertetése is
helyet kap a fejezetben, mert közülük kerül kiválasztásra a módszer alapját jelentő
keretrendszer.
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A dolgozat ötödik fejezete mutatja be a kialakított menedzsment eszközt és az értékelő
szempontrendszer által készült méréseket. Részletesen bemutatásra kerülnek a kialakított
menedzsment eszköz elemei és azok tartalma, az adatgyűjtési, validálási és a mérési folyamat,
majd az eredmények statisztikai elemzése.
A dolgozat hatodik és egyben utolsó fejezetében az eredmények összefoglalása található, ezen
belül a hipotézisek kiértékelése, a tézisek megfogalmazása és az újszerű eredmények
bemutatása. Ismertetésre kerülnek továbbá a kutatásból levont következtetések és tapasztalatok,
a kialakított menedzsment eszköz gyakorlati alkalmazására vonatkozó javaslatok és a kutatás
folytatásának további lehetőségei.
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2.

Corporate Social Responsibility
Társadalmi Felelősségvállalása

(CSR),

a

Vállalatok

„Felelősen dönteni információ nélkül lehetetlen, de információ birtokában szükségszerű.”
Peter F. Drucker
A mai globalizálódó világban egyre inkább előtérbe kerül a fenntartható fejlődés, az
etikus vállalatirányítás, az ökológiai lábnyom kérdésköre, melyek arra ébresztenek rá minket,
hogy felelősek vagyunk a környezetünkért, az egyénektől kezdve egészen a nagyvállalatokig.
A cégeknek fel kell ismerniük azt a tényt, hogy a vállalatot nem önmagában, hanem szűkebb
és tágabb környezetével együtt kell értelmezni. A vállalati társadalmi felelősségvállalás az
angol Corporate Social Responsibility (CSR) kifejezésből ered, és egy olyan gazdasági
viselkedésmódot és elkötelezettséget jelent, amelyet a vállalat önkéntesen vállal, túlmutatva a
jogi elvárásokon. A fenntartható fejlődést támogató szemlélet, a vállalatirányítás új útja, nem
pedig a vállalati működés kiegészítő marketing eszköze. A CSR szemlélet szerint működő
vállalatok működési elve, hogy érintettjeik érdekeit figyelembe véve úgy törekszenek
eredményeik maximalizálására, hogy közben a negatív következményeket minimalizálják.
(Paine, 2000; Holliday és társai, 2002; Porter-Kramer, 2002; Doane, 2005; Frynas, 2005;
Cohen–Warwick, 2006; Vogel, 2006; The Economist, 2007)
Az USA-ban már a ’90-es évek első felében kutatások bizonyították, hogy a vállalati társadalmi
kezdeményezések pozitív irányba befolyásolják a fő teljesítménymutatókat. A Business for
Social Responsibility elnevezésű globális nonprofit szervezet kutatásai szerint, a felelős
vállalatok több területen is bizonyítottan pénzügyi előnyökhöz jutnak. (Kotler-Lee, 2007:19)
A rendszerváltást követően az üzleti gondolkodásmód változásai, új hullámai hazánkban is
szépen lassan megjelentek. A globális versenyben a magyar vállalkozások vezetőinek is lépést
kell tartania az új trendekkel és környezeti kihívásokkal. A vállalatok társadalmi
felelősségvállalása egy olyan multidiszciplináris tudománnyá nőtte ki magát, amely felé
nemcsak a tudományos és az üzleti világ, de a politika, a média, a pénzügy és a jogtudomány,
valamint a marketing, a gazdaság és a politikaelmélet is intenzív érdeklődést mutat
(Hemingway, 2002). Minél többet foglalkozunk a fenntarthatósággal, a felelősségvállalással, a
környezetvédelemmel, a filantrópiával, és egyéb, a gazdasági szereplők közvetlen anyagi
érdekein kívül eső erkölcsi szempontokkal, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy a
felnövekvő generációk gondolkodásmódjába ezek az elemek szervesen beépüljenek. A téma
folyamatosan fejlődik, kultúránként változik, és bár nem fog megoldást kínálni a globális piac
összes ellentmondására, mindenképpen egy követendő szemléletmódot takar, melynek talán
6

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés

valamelyest sikerül mérsékelnie, vagy visszafordítania az önös érdekeken, pénzközpontúságon,
és etikátlan játszmákon alapuló üzleti folyamatokat.

2.1

A vállalati társadalmi felelősségvállalás fogalmi meghatározásai

Annak ellenére, hogy egyre erősödő társadalmi presztízst jelent a vállalatok társadalmi
felelősségvállalása, nincs általánosan elfogadott definíciója a szemléletnek. Fontosnak tartom
ezért megismertetni a témában eddig született fogalmi meghatározásokat, majd egyfajta
összegzésként kiemelni azokat a gondolatokat, melyek véleményem szerint leginkább
alátámasztják a CSR szemlélet lényegét, és dolgozatom további logikai ívének is alapjául
szolgálnak.
A CSR értelmezésére a szakirodalomban számos törekvést találhatunk, melyek az idő során
egyaránt változtak és fejlődtek. A definíciók tanulmányozása során tapasztalhatjuk, hogy az
értelmezés kulcs elemei erőteljesen függnek a megalkotó nézőpontjától és nemzeti kultúrájától.
A szakirodalom alapján a társadalmi felelősségvállalás az Amerikai Egyesült Államokban
született, és Howard R. Bowen nevéhez köthető a szemlélet kibontakozásának kezdete. Bowen
így fogalmazott az 1953-ban megjelent Social Responsibility of the Businessmen című
művében: „a társadalmi felelősség az üzletember azon kötelessége, hogy olyan álláspontra
törekedjen, olyan döntéseket hozzon, és olyan cselekvést kövessen, mely a társadalom céljai és
értékei értelmében kívánatos.” (Bowen, 1953:45) Ez volt az első olyan szakirodalom, amely
konkrétan foglalkozott a témával, de a társadalmi felelősséget ekkor még nem a vállalat, hanem
az üzletember feladataként fogalmazta meg. Az 1970-es években a gazdasági élet szereplői
Milton Friedman gondolatait fogadták el, aki szerint „az üzletember kizárólagos felelőssége a
profit termelése és a tulajdonosok pénzügyi elvárásainak teljesítése, aki aztán pénzéből siker
esetén önként adhat olyanoknak, akiknek vágyai és szakértelme a társadalom világának
jobbítását célozza” (Friedman, 1970:13). Friedman gondolatával nem tudok maradéktalanul
osztozni, mert kizárólagos felelősségről beszél. A CSR szemléletű vállalati működésnek is célja
a profit termelése, de nem mindegy, hogy milyen áron és formában. Nemcsak a siker esetén
kell adakozni, hanem úgy kell integrálni a CSR gondolkodást a vállalati működésbe, hogy a
siker és a felelősségvállalás egyúttal megvalósulhasson.
Az üzleti élet, a társadalom elvárásai a vállalatokkal szemben azóta gyökeresen megváltozott.
A rendszerszemlélet szerint a vállalatot ma már nem önmagáért és önmagában valónak
tekintjük, hanem egy összetett rendszer részeként értelmezzük. A vállalat működése hatással
7
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van az azt körülvevő társadalomra és a társadalom legalább ugyanilyen mértékben visszahat az
üzleti életre, egyfajta szabályozóként működik. A vállalat és az érintettek (stakeholderek)
egymásra gyakorolt hatása meghatározza az üzleti gyakorlatot, ezért is fontos a CSR definíciók
további fejlődése során az érintettek szerepének megjelenése.
Philip Kotler a következőképpen fogalmazza meg CSR-ral kapcsolatos gondolatait: „A vállalati
társadalmi felelősségvállalás azt az elkötelezettséget jelenti, amely során a vállalat a közösség
jólétének érdekében folytat önkéntesen, szabadon választott üzleti gyakorlatot, amit
erőforrásaival is támogat.” (Kotler-Lee 2007:11) Kotler definíciójában megjelenik a közösség
jólétének támogatása és az önkéntesség fogalma, ami már közeledik ahhoz a szemlélethez, amit
jómagam is a CSR-ról gondolok. Nem látom viszont, hogy a közösségi támogatás Friedman
elképzeléséhez hasonlóan a sikert követően valósul meg, vagy azzal párhuzamosan. Ami
bíztató Kotler megfogalmazásában, hogy véleménye szerint a CSR elkötelezettség, ami
alátámasztja, hogy ez egy folyamat, nem pedig alkalmi jótékonykodás.
Pinney szerint „A CSR olyan menedzsmentgyakorlat, mely biztosítja, hogy a cégek
minimalizálják a negatív, és növelik a pozitív hatásukat a társadalomra (Pinney, 2001:52).
Ennél a megfogalmazásnál is az előző definícióhoz hasonlóan a társadalmi hatás fontossága
jelenik meg.
David Vogel meghatározásában megjelenik a társadalom mellett az egyik legfontosabb érintett
csoport, a munkavállalók, pontosabban a munkakörülmények fejlesztése, ami a törvényi
előírásokon túlmutat. Sajnos, sok vállalat próbálja a munkavédelmi törvény és környezeti
előírások által szabályozott körülményeket és fejlesztéseket, mint CSR tevékenység
kommunikálni. Sokan már azt is felelős tevékenységük részeként tudják be, hogy a törvényi
szabályozásnak eleget tesznek. Ez példaértékű, dicséretes dolog, de még önmagában nem CSR.
„A CSR olyan eszközök összessége, melyek a törvényi előírásokon túlmenően fejlesztik a
munkakörülményeket, illetve kedveznek a társadalomnak.” (Vogel, 2006:2)
Az EU Zöld Könyve, Green Paper, 2001, szerint tovább bővül az eddigi értelmezés és kiterjed
a teljes érintett körre és a velük lévő kapcsolatra. Megjelenik a szemlélet integrálása is az üzleti
működésbe. „A CSR egy olyan koncepció, amelynek keretében a vállalatok önkéntesen
szociális és környezeti szempontokat, megfontolásokat integrálnak üzleti működésükbe, és
ilyen elvek fényében alakítják kapcsolataikat mindazokkal, akiket tevékenységük érint, illetve
akik kihatással vannak az üzletmenetre.” (European Comission, 2001:6)
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Nagyon hasonló az Institute of Business Ethics megfogalmazása, miszerint „a vállalat által
végrehajtott önkéntes cselekvés, melynek célja, hogy reagáljon az üzleti tevékenység erkölcsi,
szociális és környezeti hatásaira, valamint megfeleljen a vállalat tevékenységében érintettek
érdekeinek és elvárásainak. (Kun, 2009:12) Ennél a megfogalmazásnál az üzleti tevékenység
szociális és környezeti hatásának hangsúlyozása mellett megjelenik az erkölcsi hatás is.
A következő megfogalmazásokban már megjelenik a fenntartható fejlődés fogalma, és a
társadalmi, környezeti elemek kiegészülnek a fenntartható fejlődés harmadik elemével
(gazdaság). A World Bank Institute 2004-ben tartott e-konferenciáján az alábbi definíciót
fogadták el a résztvevők: „a gazdaság elkötelezettsége a fenntartható fejlődés felé, mely
magában foglalja az alábbi kérdések kezelését:


a korrupció csökkentése,



a méltányos munkakörülmények elősegítése és intézményesítése,



a környezetvédelem növelése,



a helyi és szélesebb értelemben vett társadalom segítése, valamint



a marketing igazságtartalmának növelése.” (WBI, 2004:7)

A Fenntartható Fejlődés Világgazdasági Tanácsának CSR meghatározása szerint az „üzleti
világ elkötelezettségét jelenti, hogy hozzájáruljon a fenntartható gazdasági fejlődéshez, az
alkalmazottakkal, a családjaikkal, a helyi közösséggel és a társadalom széles rétegeivel
együttműködve, az életminőség javítása érdekében.” (Kotler-Lee 2007:11) Sok szerző CSR-ról
beszél és közben a fenntartható fejlődés szempontjait írja le. Sokan a két koncepciót
összekeverik, de valójában a CSR a fenntartható fejlődést támogató eszköz, mint ahogy azt a
Fenntartható Fejlődés Világgazdasági Tanács is megfogalmazza. Itt szeretném megragadni az
alkalmat, hogy tisztázzuk ezt a fontos tényt, mert a kutatásom logikája is erre a megállapításra
támaszkodik. A fenntartható gazdasági fejlődés egy globális téma, mint ahogy azt a
következőkben Széchy is megfogalmazza.
„A társadalmi felelősségvállalás a vállalatok egyfajta válaszaként értelmezhető korunk olyan
nagy kihívásaira, mint a környezetszennyezés, a globális klímaváltozás, a fajok kihalása, a
világméretű szegényég és éhínség, az emberi társadalmakban végbemenő kizsákmányolás és
egyenlőtlenségek fokozódása, a korrupció és az üzleti életben felmerülő etikai és erkölcsi
dilemmák (Széchy, 2006:10)”. Nem értek egyet Széchy Anna megfogalmazásával olyan
értelemben, hogy a CSR véleményem szerint inkább lokális, mint globális ügy közvetlenül. A
vállalati társadalmi felelősségvállalás elsősorban a közvetlen környezetében és érintettjei
9
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körében fejti ki hatását, nyilván ezzel hozzájárulva közvetetten a globális problémák hatásának
mérsékléséhez. Ezek a problémák viszont nemzetenként változnak, így úgy gondolom, és ezt
korábban már meg is fogalmaztam, hogy mindenkinek az adott (környezetében fellelhető)
problémákra, szükségletekre kellene reagálni. Vannak olyan országok, ahol az ivóvízhez való
jutás okozza a legnagyobb problémát. Ez nem azt jelenti, hogy a többi országnak nem kell a
vízgazdálkodásra figyelmet fordítani, de lehet, hogy teljesen más prioritású problémák
megoldásával lehetne az ő esetükben a társadalmi jólétet elősegíteni. Tehát, ahogy azt a
Fenntartható Fejlődés Világgazdasági Tanács is megfogalmazta, a vállalatok családjaikkal,
alkalmazottaikkal, a helyi közösséggel együtt járulnak hozzá az életminőség javulásához.
Véleményem szerint, ha mindenki saját erőforrásaihoz és lehetőségeihez mérten hozzátesz ezen
célok megvalósulásához, akkor összességében ennek az eredménye globális térben is meg fog
nyilvánulni. Minden vállalat olyan globális ügyet támogasson, ami őhozzá a legközelebb áll,
de ne feledkezzünk meg a lokális ügyek támogatásáról sem, mert azok eredményi hatnak vissza
elsődlegesen a vállalati működésre.
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) CSR definíciója foglalja össze talán
legátfogóbban az eddig tárgyalt gondolatokat, miszerint „egy szervezetnek a társadalmat és a
környezetet befolyásoló döntéseiért és tevékenységeiért tett felelősségvállalása, olyan átlátható
és etikus viselkedés révén, mely hozzájárul a fenntartható fejlődéshez- beleértve a társadalmi
jólétet és egészséget is-, figyelembe veszi az érintettek elvárásait, megfelel az alkalmazandó
jogszabályoknak és a nemzetközi viselkedési normáknak, a szervezet valamennyi területén
integráltan megjelenik és azt a vállalat kapcsolatain keresztül érvényesíti” (ISO, 20081). Szintén
kiemeli a vállalat társadalomra és környezetre gyakorolt hatását (ami hozzájárul a fenntartható
fejlődéshez, azaz egyfajta eszköze), az érintettek elvárásának figyelembe vételével, a szervezeti
működésbe integráltan. Az átláthatóság pedig a nem pénzügyi jelentés készítésére utal, ami
szintén stratégiai szintű gondolkodásra vezethető vissza.
A nemzetközi szerzők CSR-ról alkotott gondolatait követően nézzük meg, miként értelmezik a
szemléletet a témában jártas magyar szakértők. Ligeti György szerint: „a CSR önkéntes
elköteleződés a közjó fejlesztése mellett: az üzleti gyakorlaton keresztül, a cég erőforrásainak
bevonásával. Ha a cég társadalom- és/vagy környezettudatos, olyan módon törekszik a jelenben
a sikerre, hogy nem éli fel a jövő lehetőségeit: a szociális, a környezeti és az üzleti szempontokat
egymástól elválaszthatatlannak tekinti.” (Ligeti, 2007:90) Ligeti megfogalmazása a
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fenntartható fejlődés támogatásának megvalósulására vonatkozik a vállalat erőforrásainak
bevonásával. A fenntartható fejlődés definíciója is tükröződik gondolataiban, mely így hangzik:
„olyan fejlődési folyamat, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a
jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket” (Brundtland, 1987:2).
Tóth Gergely vélekedése szerint az igazán felelős vállalatnak öt alapelvnek kell megfelelnie:
„a szállítási távolság minimalizálása, igazságosság (méltányos kereskedelem, munkabérek és
munkakörülmények), ökonomizmus (vagyis a gazdaságosság lényeges feltétel, de nem a
legfontosabb cél), optimális méret (hosszú távon állandó és nem növekvő jövedelem) és olyan
termékek előállítása, amelyre valóban szükség van egy fenntartható világban” (Tóth, 2007:64).
Ligeti Györgyhöz hasonlóan Tóth Gergely is leginkább a fenntartható fejlődésre való
törekvésben látja a felelősségvállalást. Az általa megfogalmazott gondolatokban nem jelenik
meg sem az önkéntesség, sem az érintettek szerepe, inkább érzem az ő megközelítését a három
pillér közül a gazdasági és környezeti szempontoknak való megfeleltetésnek.
Angyal Ádám a következőképpen vélekedik: „összefoglalóan felelős társadalmi magatartásnak
(CSR) nevezik az olyan vezetést, amelyik a pénzcsináláson túl más – sokak szerint nemesebb
– közösségi célokat is el akar érni.” (Angyal, 2009:11) Angyal Ádám definíciója inkább az
alkalmi jótékonykodást sugallja számomra, mintsem egy folyamatot, vagy gondolkodásmódot,
mely áthatja a vállalatot. Egyedül a közösségi célok támogatását emeli ki, holott a CSR
szemlélet ezen jóval inkább túlmutat.
A magyar szerzők közül leginkább Szlávik János megfogalmazásával tudok egyetérteni,
miszerint „a vállalatok társadalmi felelősségvállalása az a vállalati gyakorlat, amikor a vállalat
értékrendje és célrendszere alapján önkéntes, a szabályozáson túlmutató módon környezeti és
társadalmi szempontokat épít be az érintettekkel való kapcsolatrendszerébe és működési
gyakorlatába.” (Szlávik, 2009:54)
Sokszor hallom a vállalatok vezetőitől (a vezetői klubban és az interjúk során), hogy ők nem
jótékonysági intézmény, nekik profitot kell termelni. Bár sokan úgy gondolják, hogy a CSR a
jótékonykodásról szól, a definíciók megismerése alapján elmondható, hogy a szemlélet kezdeti
gondolata alátámasztja a profit fontosságát: „a profitszerzésen túl, siker esetén…” mit tesz a
vállalat a közjóért. Nem tudok egyetérteni a Friedman-i szemlélettel, miszerint először profitot
termelünk, majd adakozunk. A vállalatvezetők elmondása alapján legtöbbször azoknak
adakoznak, akik „a legrámenősebben” kérnek, fel sem mérve sokszor a további lehetőségeket.
A cégeknek fel kellene ismerniük, hogy mennyit tehetnek társadalmi és természeti
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környezetükért, amennyiben ezt jól átgondoltan, tudatosan megtervezve végzik. Nem kellene
többet, csak másképp adniuk. A helyi környezet és közösség életkörülményeinek javítása
egyértelműen visszahat a vállalatra is, tehát ez egy kölcsönös érdek.
Végigkövetve a CSR szemlélet meghatározásait jól látható, hogy a fogalom az elmúlt
évtizedekben sokat változott, a jótékonykodástól a menedzsment szintű alkalmazás
szükségének felismeréséig fejlődött. Mielőtt megfogalmaznám saját gondolataimat a
szemléletről, fontosnak tartom összegezni az általam ismertetett definíciók kulcs gondolatait.
1. táblázat CSR definíciók kulcs elemei
Szerző
Howard Bowen (1953)

Definíció kulcs gondolatai
üzletember kötelessége,
döntései/cselekedetei a társadalom céljait és
értékeit szolgálják
Milton Friedman (1970)
kizárólagos felelőssége az üzletembernek a
profit termelése, siker esetén önként adhat
Pinney (2001)
menedzsmentgyakorlat, negatív társadalmi
hatás minimalizálása, pozitív maximalizálása
EU Zöld Könyve (2001)
szociális és környezeti szempontok önkéntes
integrálása az üzleti működésbe, kapcsolat az
érintettekkel
World Bank Institute (2004)
gazdasági elkötelezettség a fenntartható
fejlődés felé (korrupció, munkakörülmények,
környezetvédelem, társadalom, marketing)
David Vogel (2006)
társadalom támogatása, munkakörülmények
fejlesztése a törvényi előírásokon túlmenően
Philip Kotler (2007)
elkötelezettség,
közösség
jólétének
támogatása, önkéntesség
Fenntartható
Fejlődés
Világgazdasági elkötelezettség a fenntartható gazdasági
Tanácsa (2007)
fejlődés
iránt,
az
alkalmazottakkal,
családtagokkal,
helyi
közösséggel,
társadalom széles rétegeivel együttműködve,
életminőség javítása érdekében
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO, társadalom, környezet, átlátható és etikus
2008)
viselkedés, hozzájárulni a fenntartható
fejlődéshez, érintettek elvárásai, jogi
szabályoknak való megfelelés, nemzetközi
viselkedési normák, integrált megjelenés,
vállalati
kapcsolatokon
keresztül
érvényesíteni
Institute of Business Ethics (2009)
önkéntes
cselekvés,
erkölcsi/szociális/környezeti hatás, érintettek
érdekeinek való megfelelés
Széchy Anna (2006)
környezetszennyezés,
globális
klímaváltozás, fajok kihalása, szegénység és
éhínség,
kizsákmányolás
és
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Ligeti György (2007)

Tóth Gergely (2007)
Angyal Ádám (2009)
Szlávik János (2009)

egyenlőtlenségek, korrupció ellen, etikai és
erkölcsi dilemmák
önkéntes elköteleződés, közjó fejlesztése,
társadalom, környezettudatosság, nem éli fel
a jövő lehetőségeit, szociális/környezeti és
üzleti
szempontok
elválaszthatatlanok
egymástól
szállítási
távolság
minimalizálása,
igazságosság, ökonomizmus, optimális
méret, fenntartható termékek
pénzcsináláson túl a közösségi célok elérése
önkéntes, szabályzáson túlmutató, környezeti
és társadalmi szempontok, érintettekkel való
kapcsolat

Forrás: szakirodalom alapján történő saját szerkesztés, 2017.
Eddigi kutatásaim és tapasztalataim alapján a CSR szemlélet véleményem szerint: egy
gondolkodásmód, mely a vállalkozás érintettjeinek érdekeit figyelembe véve, velük
együttműködve törekszik a negatív környezeti hatások csökkentésére, a munkakörülmények
javítására és a társadalom jólétének támogatására, önként vállalt, a jogi előírásokon túlmutató
tevékenységeivel, saját kompetenciáihoz és erőforrásaihoz mérten. A CSR szemlélet át kell,
hogy hassa az egész vállalati működést, integrálódva annak stratégiájához.

2.1.1 CSR és a fenntartható fejlődés fogalmainak tisztázása
Mielőtt rátérnék a CSR szemlélet történeti fejlődésére, fontosnak tartom tisztázni a CSR
és a fenntartható fejlődés fogalmait, mert gyakran tapasztalható a gyakorlatban, hogy a két
fogalom összemosódik. Bár nagyon hasonló elvek vezérlik mindkét szemléletet, ha
alaposabban áttanulmányozzuk az erre vonatkozó szakirodalmat, egyértelműen körvonalazódik
a közöttük lévő eltérés. A dolgozat szempontjából fontos a két szemlélet azonos és eltérő
elemeinek bemutatása, mert ez segít szemléltetni a különbséget az általam tervezett módszer és
a már létező nemzetközi eszközök között.
Kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy ha az emberiség ilyen mértékben hasznosítja a
rendelkezésre álló erőforrásokat és ilyen ütemben folytatódik a környezetszennyezés, akkor ez
előbb utóbb az ipari termelés csökkenését és az életminőség romlását fogja eredményezni.
Szükségszerűvé vált az ember és a természet viszonyának átértékelése. (Bodnár, 2005) A Földet
veszélyeztető környezeti válság hatására az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága 1983ban a norvég Gro Harlem Brundtland asszony vezetésével létrehozta a Brundtland Bizottságot,
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hogy kidolgozzanak egy átfogó programot a fennálló problémák megoldására. A Bizottság
1984-ben kezdte meg munkáját, melyet 1987-ben hoztak nyilvánosságra a „Közös jövőnk”
címmel, amely azokat az alapelveket tartalmazta, melyeknek betartásával a Föld megmenthető
a jövő generációi számára. Ezek az elvek azóta a fenntartható fejlődés alapelveiként váltak
ismertté. A jelentés továbbá azt is felvázolta, hogy a fenntartható fejlődés problémáinak
megoldását globális szinten kell értelmezni természeti erőforrásaink megóvásának
figyelembevételével. (United Nations, 1987) Szlávik János olyan komplex folyamatként
határozta meg a fenntarthatóságot, amely biztosítja a jelen szükségleteinek kielégítését anélkül,
hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik kielégítésére.
(Szlávik, 2005)
A fenntartható fejlődést a 3P-vel azonosítják, melynek alappillérei a People (társadalom), Profit
(gazdaság) és a Planet (környezet). A hármas eredménykritérium (triple bottom line) fogalmát
először John Elkington definiálta 1995-ben, majd három évvel később könyvében részletesen
kifejtette, hogy melyik kritérium mivel járul hozzá a fenntartható fejlődéshez. A hármas
eredménykritérium (TPL) egyfajta iránymutató a vállalatok részére, melynek segítségével
csökkenthetik a tevékenységükből származó káros hatásokat, és a gazdasági eredmények
mellett, ösztönzi a környezeti és társadalmi értékteremtést. (Elkington, 1998) Braun Róbert
szerint „a TBL megjelenésével a vállalati értéknövekedés fogalma alakult át: ahhoz, hogy egy
vállalat

hosszú

távon

sikeresen

működjön,

valamint

csökkentse

a

rövid

távú

profitmaximalizálás során felmerülő kockázatokat, nem csupán gazdasági, hanem társadalmi és
környezeti szempontoknak is meg kell, hogy feleljen, az ezzel kapcsolatos eredményeiről is
számot kell adnia.” (Braun, 2015:35) A fenntartható fejlődés szoros kapcsolatban van a vállalati
társadalmi felelősségvállalással. A CSR-t, a fenntartható fejlődést támogató szemléletnek
tartják, mint ahogy erre számos CSR definíció is utal. Napjainkra a két koncepció találkozott,
sőt átfedésbe került. Gyakran találkozhatunk azzal, hogy a vállalatok és a szakemberek nem
tesznek különbséget a két fogalomkör között. Hediger szerint pedig szükség volna a CSR és a
fenntarthatóság kapcsolatának elemzésére és tisztázására, mert a kettőt sokszor helytelenül
használják (Hediger, 2007).
A fenntartható fejlődés esetében a gazdasági szempontok (profitorientáltság) mellett
megjelenik a környezeti és társadalmi szempontok figyelembevétele is. E szerint az értelmezés
szerint a vállalat arra törekszik, hogy gazdaságilag életképes, a környezetet nem terhelő és
társadalmilag felelős szervezet legyen. A környezet és társadalom azok a tartalmi elemek,
melyek mindkét szemléletben megtalálhatóak.
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2. táblázat A fenntartható fejlődés és a CSR definíciójának összehasonlítása
Fenntartható fejlődés

CSR

(Elkington, 1998)

(ISO 2008)

A hármas eredménykritérium (TPL) egyfajta
iránymutató a vállalatok részére, melynek
segítségével
csökkenthetik
a
tevékenységükből származó káros hatásokat,
és ösztönzi a környezeti és társadalmi
értékteremtést a gazdasági eredmények
mellett.

Egy szervezetnek a társadalmat és a környezetet
befolyásoló döntéseiért és tevékenységeiért tett
felelősségvállalása olyan átlátható és etikus
viselkedés révén, mely hozzájárul a fenntartható
fejlődéshez– beleértve a társadalmi jólétet és
egészséget is, figyelembe veszi az érintettek
elvárásait;
megfelel
az
alkalmazandó
jogszabályoknak és a nemzetközi viselkedési
normáknak; az a szervezet valamennyi területén
integráltan megjelenik és azt a vállalat kapcsolatain
keresztül érvényesíti.
Átlátható, etikus, egészség, érintettek elvárásai,
jogszabályok, viselkedési normák, integrált
megjelenés

Gazdasági eredmények

Forrás: saját szerkesztés Elkington, 1998 és ISO 20082 alapján
A lényegi különbséget ott látom a két koncepció között, hogy a fenntartható fejlődés átfogóan,
hosszú távon tekinti a gazdaság- társadalom- környezet összefüggéseit, ezzel szemben a CSR
azokra a tevékenységekre koncentrál, melyek az adott vállalat esetében prioritást élveznek. A
fenntarthatóság tehát átfogóan, behatóan foglalkozik az okok és okozatok vizsgálatával, és az
ezekből származtatott gazdasági eredményekkel. Ezzel szemben a vállalatok társadalmi
felelősségvállalása kevésbé irányul a makroszintre és kevésbé foglalkozik az okozattal és azzal,
hogy tevékenysége milyen hatással lesz a jövő generációjának életére. (Csigéné, 2008) A 2.
táblázatban összevetettem a fenntartható fejlődés definícióját az általam leginkább elfogadott,
jelenleg nemzetközi viszonylatban a leginkább elterjedt, konkrétan a CSR szemléletre
kidolgozott fogalommal. Kiemelve jelöltem a kulcsfontosságú elemeket mindkét definíció
esetén, majd a táblázat alsó részében dőlt betűvel tűntettem fel az eltérő kifejezéseket. Előtűnik
az eltérés a gazdasági eredmények terén. A fenntartható fejlődés harmadik pillérét a gazdasági
indikátorok alkotják (Profit), melyre a CSR szemlélet kevésbé koncentrál. A gazdaságos
működés a CSR szemlélet esetén is alapvető szempont, de a fókusz ebben az esetben inkább
azon a szemléletmódon, vállalati magatartáson van, amin keresztül elérik a gazdaságos
működést. A CSR jelentések a nem pénzügyi jelentések kategóriájába tartoznak, ahol a
vállalatok összegzik azokat a tevékenységeket, melyek során felelősségvállalásukat kifejtették.

2

ISO: International Organization for Standardization – Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, amely a világ
legnagyobb nemzetközi szabványfejlesztő és -terjesztő szervezete, 1947-ben alakult, és 157 ország tagja. Forrás:
www.iso.org
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A CSR szemlélet nem a gazdasági eredményekre koncentrál elsősorban, hanem a környezeti és
társadalmi értékteremtésre az érintettek bevonásával és érdekeik figyelembe vételével. A CSR
szemlélet stratégiai szinten történő alkalmazása kevésbé elterjedt, annak ellenére, hogy a
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet már megfogalmazza az elvárást a CSR tevékenység
átláthatóságát és integrációját illetően.
A fenntartható fejlődés, mint ahogy azt az ENSZ által megfogalmazott Fenntartható Fejlődési
Célok is tükrözik, globális témákat ölel fel, melyeknek prioritása országonként és kultúránként
változik. Véleményem szerint minden egyes vállalkozásnak a helyi sajátosságokhoz és
igényekhez igazodva, saját lehetőségeihez mérten kellene támogatnia ezen célok
megvalósulását. Ennek a támogatásnak a tudatos és gyakorlatban megvalósuló eszköze a CSR.
Véleményem szerint a két szemlélet közötti különbség leginkább abban mutatkozik meg, hogy
a fenntartható fejlődés, globális célkitűzések mentén foglalkozik az ok-okozatok vizsgálatával
és az ezekből származtatott gazdasági eredményekkel, a CSR szemlélet ezzel szemben lokális
térben, a vállalkozások mikrokörnyezetében válaszol elsősorban a felmerülő problémákra az
érintettek bevonásával. Ezért is bővül ki a CSR koncepció olyan elemekkel, melyek a lokális
megvalósulást erősítik (pl. helyi partnerség, munkavállalók és további érintettek szerepének
hangsúlyozása).

2.2

A CSR szemlélet történeti fejlődése

2.2.1 A társadalmi felelősségvállalás kezdete az Egyesült Államokban
A szemlélet fogalmi megközelítéseit és tisztázását követően dolgozatom folytatásában
a CSR történeti fejlődését szeretném bemutatni, először az Egyesült Államokban, majd az
Európai Unióban és hazánkban. Ez által végigkövethetjük a különböző nemzeti kultúrák
témához való hozzáállását és a koncepció napjainkig történő formálódását.
Az első tudományos írások a társadalmi felelősségvállalásról az 1950-es évekre vezethetőek
vissza, amikor Howard Bowen (1953) „Az üzletember társadalmi felelősségei” című könyve
megjelent. Akkoriban még SR- ként (Social Responsibility- Társadalmi Felelősségvállalás) és
nem pedig CSR- ként beszéltek a szemléletről. Bowen könyvében találunk arra vonatkozó
információt is, miszerint a Fortune magazin 1946-ban indított el egy olyan kezdeményezést,
ahol üzleti vezetőket kérdeztek meg társadalmi felelősségükről. (Bowen, 1953) Bowen
írásaiban rámutat arra, hogy a társadalmilag felelős működés mozgatórugója a vezető. E
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tekintetben egyetértek a szerzővel, mert a vezető elkötelezettsége és példamutatása nélkül nehéz
egy szemléletet integrálni az adott vállalati működésbe. Kutatásom szempontjából kulcstényező
a vezető CSR szemlélethez való hozzáállása, azaz felelősségvállalása, mert a CSR EMAT egy
menedzsment eszköz, melynek célja a stratégiai szinten történő alkalmazás.
Az 1960-as években találhatunk arra vonatkozó törekvéseket, melyek a társadalmi
felelősségvállalás definiálására irányultak. Keith Davis fogalmazta meg a „felelősség
vastörvényét”, mely a társadalmi felelősség és az üzleti hatalom kapcsolatát tárgyalja.
Véleménye szerint a társadalmi felelősség az üzletember azon döntéseire és cselekvéseire
vonatkozik, melyek legalább részben túlmutatnak a cég direkt gazdasági vagy technikai
érdekén, és hosszútávon nyereséget hoz a vállalat számára. (Davis, 1960:70) Joseph W.
McGuire volt a másik jelentős szerző, aki hozzájárult a társadalmi felelősségvállalás
definiálásához a 60-as években. Business and Society (1663) könyvében azt állította, hogy a
vállalatnak a társadalom felé nem csupán gazdasági és jogi kötelezettségei vannak, hanem
bizonyos felelősségei is, melyek a kötelességeken túlra terjednek. Ő volt az első, aki
megfogalmazta, hogy pontosan milyen felelősségeket ért ezek alatt, mint például: a vállalat
érdekeltsége a közösség jólétében, az oktatásban, a politikában és a munkavállalók
boldogságában. (McGuire, 1663:144)
Az 1970-es években már nemcsak gyarapodtak, de precízebbé is váltak a társadalmi
felelősségvállalással kapcsolatos definíciók. Két újabb fogalom jelent meg a témához
kapcsolódóan: a vállalatok társadalmi reagáló képessége (corporate social responsiveness), és
a vállalati társadalmi teljesítmény (corporate social performance). Egyre többen végeztek CSR
kutatásokat és elemezték a különböző koncepciókat. Az új kormányzati testületek megalakulása
(Environmental Protection Agency, Equal Employment Opportunity Commission, Consumer
Product Safety Commission) tovább erősítették a szemlélet terjedését. A szemlélet terjedésével
párhuzamosan különböző viták is kialakultak a téma körül. (Caroll, 1999) Sokan Milton
Friedman gondolatait fogadták el, akinek az elképzelését a felelősségvállalásról sok mai vezető
is követi, akik úgy vélik, hogy a társadalmi felelősségvállalás megegyezik a bevételből
társadalmi célokra fordított juttatásokkal. (Steiner, 1991:79–82) A társadalmi felelősségvállalás
véleményem szerint nemcsak profitszerzésen túl megfontolandó ügy, hanem a szemléletnek a
vállalati működés minden területén megkellene megmutatkoznia.
Caroll 1979-ben publikálta „A vállalati teljesítmény háromdimenziós fogalmi modellje” művét,
amely a CSR szemlélet alapját képezi a mai napig. A három dimenzió meghatározza, hogy a
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vállalatnak milyen tényezőket kell figyelembe venni a megfelelő társadalmi eredmény elérése
céljából: 1. rendelkezniük kell egy megalapozott CSR definícióval 2. át kell látniuk azokat a
társadalmi ügyeket, amelyekért felelősek (az érintettek számbavételével együtt) 3. pontosan
meg kell határozniuk az ügyekre való reagálásuk filozófiáját. (Caroll, 1979:499)
A 80-as években kevesebb definíció született, de egyre több kutatást végeztek és modellt
alkottak a CSR szemléletre alapozva olyan területeken, mint a vállalati társadalmi teljesítmény,
stakeholder elmélet és gazdaságetika. Ebben az időben kezdtek el Európában is foglalkozni a
gazdaságetika kérdésével. Egyre nagyobb figyelem fordult vállalati szinten a negatív környezeti
hatások csökkentésére, melyet szabályok előírásával igyekeztek jogi szinten is előmozdítani.
Megjelentek az első környezeti termékjelzések és beszámolók. (Demos, 2006:93) Steven
Wartick and Philip Cochran egy új CSR modellt fogalmaz meg Caroll három dimenziós
elméletének továbbfejlesztésével, melyben az elvek, a folyamatok és az eljárások kerülnek a
középpontba. CSP (Corporate Social Performance) modelljükbe integrálták a vállalati
felelősség, reagáló képesség és társadalmi kérdéseket. (Wartick-Cochran, 1985:75)
A 90-es években útjára indul a tudatos fogyasztás mozgalma, amelynek komoly hatása van a
felelős termék és szolgáltatás biztosítása érdekében. Egyre több vásárló döntését befolyásolja
az adott vállalat ez irányú hitvallása, hisz a valóban felelős vállalat minőségi, egészségre nem
ártalmas terméket és szolgáltatást biztosít, és valósághű információt közöl. (Grace–Cohen,
2005:147) A társadalmilag felelős befektetések (TFB) megjelenése is a 90-es évekre datálódik,
és ez főként a nyugdíj- és befektetési alapokban, önkormányzati és személyes portfoliókban
nyilvánul meg. (Warner, 1990:74) Tovább folytatódtak a kutatások és a CSR koncepció beépült
olyan alternatív elméletekbe és fogalmakba, mint a már említett CSP (Vállalati társadalmi
teljesítmény), érintett elmélet, üzleti etika és vállalati polgárság (corporate citizenship).
1991-ben Donna J. Wood egy átfogó modellt alkotott Caroll háromdimenziós modellje és
Wartick & Cochran koncepciója alapján. Az ő modellje az elméleti elemeken túl iránymutatást
nyújtott a gyakorlati megvalósításra is. Első lépésként meghatározta a CSR alapelveket
(gazdasági, jogi, etikai és diszkrecionális/megítélés szerinti), majd beazonosította, hogy ezek
az elvek miként kapcsolódnak a társadalmi legitimitás, állami felelősség és vezetői megítélés
kérdésköréhez. Következő lépésként azonosította a vállalati társadalmi problémákra történő
reagálás folyamatát, amely túlmutatott a Caroll által meghatározott kategóriákon (reaktív,
védekező, alkalmazkodó, proaktív), amiket Wartick és Cochran irányelvekké alakított, és
Wood olyan eljárásokra hívta fel a figyelmet, mint a környezeti értékelés és a stakeholder
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menedzsment. Harmadik lépésként Wartick és Cochran irányelveit egy új szemlélet keretein
belül vizsgálta, ami a vállalati magatartás (corporate behavior). Wood modellje sokkal
átfogóbb, mint a korábbiak, olyan kérdéseket járt körbe, melyek összhangban voltak a korábbi
modellekkel, de azok ezekkel a kérdésekkel kevésbé foglalkoztak. Az ő modellje a CSR
koncepciót nem, mint önálló elem vizsgálta, hanem szélesebb kontextusba helyezte. (Wood,
1991)
1991-ben Caroll újragondolta korábbi elméletét és kialakította népszerű piramis modelljét,
melynek alapját a gazdasági szint képezi, melyre az összes többi épül, a jogi, etikai és filantróp
(a korábbi diszkrecionális elem helyett) felelősségi szintek. A lényege a modellnek a szerző
szerint, hogy ezeknek a szinteknek nem egymást követve, vagy különböző sorrendben kell
teljesülnie, hanem együttesen. Caroll úgy összegezte modellje lényegét, hogy „a CSR
szemléletű vállalatnak törekednie kell a profitszerzésre, miközben teljesíti jogi kötelezettségeit,
etikusan működik és jó vállalati polgárként viselkedik” (Caroll, 1991:43)
1992-ben Rio de Janeiróban megrendezett ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencián a
gazdasági és társadalmi fejlődés új irányát fogalmazták meg. A fenntartható fejlődés és a
környezettudatosság nemzetközi szintű elterjedése tovább erősítette a vállalatok társadalmi
felelősségvállalását. A konferencia következményeként számos világszervezet alakult, mint
például a Fenntartható Fejlődés Világgazdasági Tanácsa. A fenntartható fejlődés
megfogalmazása Elkington nevéhez fűződik, mely a „triple bottom line” szemléletként vonult
be a köztudatba. (Elkington, 1998:18-22) Az első környezetközpontú menedzsmentrendszerek
(KIR) is ekkoriban fogalmazódtak meg, mint például az ISO3 14001 szabvány (1996) és az
EMAS4 jogszabály (1993). Továbbá olyan szabványok is megjelentek, melyek a munkavállalói
jogokat (SA 8000), illetve a munkabiztonságot és a munkaegészségügyi kérdéseket (OHSAS
18001) szabályozták. A 90-es évek a CSR fejlődésének azt az állomását hozták meg, ahol a
hagyományos szemléletű jótékonykodást elkezdte felváltani a stratégiai megközelítés, melyet
a környezetközpontú menedzsment rendszerek és a munkavállalókra irányuló új jogszabályok
tovább erősítettek.

3

ISO: International Organization for Standardization – Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, amely a világ
legnagyobb nemzetközi szabványfejlesztő és -terjesztő szervezete, 1947-ben alakult, és 157 ország tagja. Forrás:
www.iso.org
4
Az Európai Unió 1993 júliusában bocsátotta ki az Eco-Management and Audit Scheme rendeletet, röviden
EMAS-t (EC1836/93). Az EMAS hiteles, külső kommunikációs lehetőséget biztosít mindazon szervezetek
számára, melyek önkéntes alapon részt kívánnak venni környezeti teljesítményük folyamatos javításában. Az
önkéntességet természetesen nagyon fontos hangsúlyozni, hiszen az EMAS rendelet alkalmazása vállalatok
számára nem kötelező. Forrás: http://emas.hu/
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Természetesen, minél többet foglalkoztak a CSR kérdéskörével, annál inkább megmutatkoztak
a szkeptikusok is, akik megkérdőjelezték az elmélet relevanciáját. David Henderson (az OECD
volt vezető közgazdásza) 2001-ben megjelent művében megkérdőjelezi a fenntartható fejlődést
és a társadalmi igazságosságot, azzal érvelve, hogy definíciójuk nem alapos és
közmegegyezésen alapuló, továbbá ezek a gazdasági és politikai szabályozások aláássák a
szerződés szabadságát és megfosztják az embereket a választható lehetőségektől. (Henderson,
2001) Nem sokkal Henderson művének megjelenés után Martin Wolf megjelentetett egy
provokatív cikket, melyben azt írja, hogy a társadalmi felelősségvállalás eltéríti a gazdaságot
elsődleges, nyereségszerző szerepétől és eltorzítja a piacot. (Wolf, 2001) Azért nem értek egyet
Wolf megállapításával, mert Caroll pontosan megfogalmazta a piramis modell alapjaként, hogy
a vállalatnak törekednie kell a profitszerzésre, de úgy, hogy közben a többi felelősségi szintet
is figyelembe veszi. Tehát itt nem arról van szó, hogy a profitorientáltságról tereli el a CSR
szemlélet a figyelmet, hanem, hogy a profitszerzésen túlmutatóan mit tehet egy vállalat a felelős
működés érdekében. Véleményem szerint elengedhetetlen, hogy a szkeptikusok véleményét is
figyelembe vegyük, mert rávilágíthatnak olyan szempontokra és kérdésekre is, melyeknek
körüljárása csak kidolgozottabbá teszi az adott elméletet.

2.2.2 CSR az Európai Unióban
A CSR szemlélet értelmezése és fogadtatása nemzetenként változik, mint ahogy azt
Mark Line, a CSR Network vezetője is megfogalmazta: „a világ egyes tájain más-más jelentése
van a CSR-nak. Az Egyesült Államokban társadalmi nyomás hatására, egyfajta
válaszreakcióként indult el a CSR fejlődése, míg az európai vállalatok versenyelőnyt láttak a
felelős magatartásban. Néhány országban, így Franciaországban és Németországban, a CSR
leginkább a munkavállalói kapcsolatokról és az emberi erőforrással kapcsolatos kérdésekről
szól. Az Egyesült Államokban a vállalatok viszont úgy gondolkodnak, hogy előbb termeljük
meg a profitot, aztán majd egy részét jó ügyekre fordítjuk”. (Tóth 2007:13) Az előzőekben
végigkövethettük miként indult útjára és fejlődött a szemlélet az Egyesült Államokban, most
nézzük meg európai útjának mérföldköveit. Fontosnak tartom bemutatni az európai
gondolkodásmódot a CSR-ral kapcsolatban abból a szempontból is, hogy az USA-ban
leginkább a nagyvállalatok alkalmazták a koncepciót, így az ő igényeikhez mérten formálódott.
Az Unióban viszont felmerült az igény a CSR koncepció kis- és középvállalkozásokra történő
igazítására, mert a nagyvállalatok mellett jelentős hatást gyakorolhatnak a környezeti és
társadalmi életre egyaránt.
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A társadalmi felelősségvállalás gondolatának elterjedése, és az elmélet gyakorlatba történő
alkalmazása az Európai Unióban rendkívül rövid idő alatt zajlott le a 90-es évektől kezdődően.
Ekkor jelentek meg a globális környezeti problémák, a környezettudatosság és a környezet
megóvása egyre hangsúlyosabb szerepet játszott a vállalatok működésében. A szakirodalom az
Európai Bizottság akkori elnökéhez, Jacques Delorshoz kapcsolja a CSR európai terjedésének
kezdetét, aki beszédében a társadalmi kirekesztettség elleni harcra hívta fel a nagyvállalatok
figyelmét. Ennek az eredményeként alapították meg a még ma is működő CSR Europe nevű
non-profit

szervezetet,

amely

a

társadalmi

felelősségvállalás

kérdéseit

érintő

információáramlást segíti elő. (Williamson et al., 2014)
A következő fontos mérföldkő a 2000-ben megrendezett Lisszaboni EU-csúcs volt, ahol
megfogalmazták az ún. lisszaboni célt, „a világ legversenyképesebb, dinamikus, tudás alapú
társadalmává válni”, s az ehhez vezető utat a CSR népszerűsítésében is látták. A társadalmi
felelősségvállalás koncepcióját hivatalosan 2001. júliusában mutatták be az Európai Unióban,
amikor a Bizottság kibocsátotta a vitaindítónak szánt Zöld Könyvet „A vállalati társadalmi
felelősségvállalás európai keretfeltételei” címmel. (EC, 2001) A Zöld Könyv megjelenése
széles körű vitát generált a társadalom különböző szervezetei között, s egyben rávilágított arra
is, hogy milyen nagyfokú érdeklődés mutatkozik a CSR témája iránt. Ez a folyamat váltotta ki
a vállalati felelősségvállalás fejlődésének következő lépését, melyet az Európai Bizottság 2002
júliusában egy értekezés formájában jelentetett meg „Az üzleti élet hozzájárulása a fenntartható
fejlődéshez” címmel. Ezt nevezzük a Bizottság első CSR közleményének, melynek első része
a Green Paper eredményeit foglalja össze, a második részben pedig az EU CSR stratégiájának
cselekvési tervét vázolja fel javaslatokkal kiegészítve. A program emellett kiemeli a
fenntartható fejlődés támogatásának fontosságát is. A Bizottság által bemutatott stratégia
hangsúlyozza a CSR tevékenységek önkéntes jellegét, mely a gyakorlatban a törvényi
előírásoknak való megfelelésen túl azok felülteljesítését jelenti, továbbá ösztönzi a vállalatokat
arra, hogy maguk döntsék el, mely területen fennálló társadalmi problémák megoldásában
kívánnak részt venni. Ez a vállalati CSR stratégiájának személyre szabását teszi lehetővé.
A CSR Europe szerint: „olyan vállalatokra van szükség, amelyek felelősséget vállalnak az
életfogytig tartó tanulás, az esélyegyenlőség, a társadalmi kohézió és a fenntartható fejlődés
eléréséért. A vállalati társadalmi felelősségvállalás lényege, hogy az érintettek feltérképezése
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után meg kell próbálni azok értékeit és érdekeit beépíteni az üzleti működésbe (EC, 2002:155)”.
Szintén a fenti dokumentum eredményezte az Európai Stakeholder Fórum megalakulását is,
mely a CSR érintettjei közötti párbeszéd létrejöttét igyekszik előmozdítani.
2006-ban jelent meg az Európai Bizottság második közleménye „Európa, mint kiválósági
központ a vállalatok társadalmi felelőssége terén” címmel, melyben a CSR kulcsfontosságú
szerepeként a munkahelyteremtést és a versenyképességet jelölték meg. A dokumentum a civil
szervezetek bevonásának fontosságára is rámutat, továbbá kiemelték a tagországok
együttműködésének fontosságát, a stakeholderek kezdeményezéseinek támogatását, valamint a
kkv-k társadalmi felelősségvállalásának a megerősítését. A Bizottság ennek megfelelően 2006.
márciusában létrehozta a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával foglalkozó Európai CSR
szövetséget (The European Alliance for CSR), melynek célja, hogy a kkv-k és a nagyvállalatok
kezdeményezéseit politikai oldalról is támogassa. A Bizottság azon állásfoglalása is igazolja a
szemlélet jelentőségét, miszerint: „Az Európai Közösség szilárd meggyőződése, hogy a CSR
minden egyes európai polgárt érintő ügy, mivel az európai szociális modell egyik aspektusát
jelenti. A CSR hozzájárul a fenntartható fejlődés megvalósításához, miközben növeli Európa
innovációs képességét és versenyképességét, valamint hozzájárul a foglalkoztathatósághoz és
munkahelyteremtéshez is” (European Commission, 2006:1).
Az Európai Unió CSR stratégiájának megújított változatát 2011. október 25-én hozta
nyilvánosságra az Európai Bizottság, ezzel elindította az Enterprise 2020 programot, a "jövő
vállalkozásához vezető út" megtalálása érdekében. Az Enterprise 2020 célja:


a vállalatok támogatása a fenntartható versenyképesség kialakításában



vállalatok

és

érdekcsoportok

közötti

szoros

együttműködés

elősegítése

az

együttműködés új módozatainak kialakítása révén


Európa

globális

vezető

szerepének

megerősítése

a

vállalatok

társadalmi

felelősségvállalása területén
A Bizottság egy új, tömör, leegyszerűsített CSR definíciót is megfogalmazott, mely szerint a
vállalatok társadalmi felelősségvállalása „a vállalkozásoknak a társadalomra gyakorolt
hatásaiért vállalt felelőssége”. A Bizottság azt is kiemelte, hogy „ahhoz, hogy a vállalkozások
teljes mértékben vállalják társadalmi felelősségüket, folyamatszinten kell kezelniük a szociális,

5

Europoean Comission (2002): Communication from the Commission concerning Corporate Social
Responsibility: A business contribution to Sustainable Development. http://europa.eu.int/eurlex/en/com/cnc/2002/com2002_0347en01.pdf
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környezetvédelmi, etikai és emberi jogi szempontok érvényesítését üzleti tevékenységükben és
alapvető stratégiájukban, szoros együttműködésben érdekelt feleikkel.” (Európai Bizottság,
20116)
Összegezve elmondható, hogy az Európai Unió politikája terén fokozott figyelem fordult a
társadalmi felelősségvállalás felé. Legfontosabb célkitűzésként megfogalmazásra került a kkvk szerepének a megerősítése, a civil szervezetek bevonása a CSR politikába, a stakeholderek
kezdeményezéseinek támogatása, továbbá Európa globális vezető szerepének megerősítése a
vállalatok társadalmi felelősségvállalása területén.

2.2.3 CSR Magyarországon
Jelen fejezetben szeretném bemutatni a CSR szemlélet magyarországi kibontakozását
és fejlődését, kereteit és a vállalati társadalmi felelősségvállalás hazai helyzetét. A
magyarországi helyzetkép bemutatásával szeretném alátámasztani egy menedzsment eszköz
kidolgozásának szükségességét, mely az által, hogy magyar nyelven is elérhető, információval
szolgálhat a hazai vállalkozások vezetőinek, segítve a CSR szemlélet gyakorlati integrálását.
A társadalmi felelősségvállalás szemlélete az 1990-es évek közepe óta vált ismertté
Magyarországon. Ebben az időben jelentek meg hazánkban azok a külföldi befektetők, akik a
hazai vállalati működési gyakorlatba is próbálták átültetni a náluk már alkalmazott CSR
eszközöket és emberi erőforrás politikát. A szemlélet kibontakozásának aktualitását mi sem
bizonyította jobban, mint az 50’- es évek utáni gazdasági, társadalmi változások következtében
kialakult bizalmatlanság az üzleti világgal szemben, melyre megoldásokat kerestek a vállalatok,
és felismerték, hogy a társadalom aktív tagjaként tenniük kell a közösségért, szem előtt tartva
alapvető profitorientált szemléletüket (Fekete, 2005). A kibontakozás azonban nem mondható
töretlennek a szocializmus lenyomatai miatt, mivel egy olyan társadalmi és gazdasági
környezetbe próbálták átültetni a külföldi vezetők a CSR gyakorlatot, ahol az épp elterjedt
ideológiák és irányelvek teljesen más szemléletre szocializálták a hazai szereplőket.
A szemlélet fejlődésének áttekintéséből az is jól látható, hogy leginkább a nagy-, és
multinacionális vállalatok gyakorlatában találhatóak meg a CSR tevékenységek. A kis- és
középvállalatok információ és erőforrás hiány miatt kevésbé aktívak ezen a téren. Tovább
nehezítette a helyzetet az általános negatív szemléletmód és megítélés, mit a szocialista

6

Európai Bizottság (2011) Közleménye: Corporate social responsibility (CSR). Forrás:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social responsibility/index_en.htm
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rendszer hozadéka. A vezetők iránti bizalom még napjainkban sem áll szilárd lábakon. (Deák
és társai, 2006) Angyal Ádám könyvében olvashatjuk, miszerint jellemző volt a „kínálkozó
lehetőségek etikátlan kihasználásának gyakorlata”. (Angyal, 1994:53) Ezek a berögződött
sztereotípiák érthetően inkább hátráltatták, mintsem támogatták az etikus vállalati működés
kibontakozását kezdetben. A szocializmusban a fenntartható fejlődés még ismeretlen
fogalomnak bizonyult, az állami nagyvállalatok vezetői nem rendelkeztek kellő tapasztalattal
és háttértudatással a vállalatirányítás területén. Az akkori rendszer nézetei alapján, a vállalatok
elsődleges szerepe a teljes foglalkoztatottság biztosítása volt. (Segal et al., 2003) A
rendszerváltást követően a jövedelmezőség fenntartásának feladata az új piaci keretek között
folyamatos kihívást jelentett a vállalatvezetők számára, így a társadalmi felelősség gondolata
továbbra is háttérbe szorult. Az évek folyamán azonban sokat változott a CSR megítélése és a
piaci szereplők látásmódja, mert azóta tudást és tapasztalatot szereztek a vállalatirányítás
területén is.
A 90-es évek vége felé mindenki hajlamos volt a szponzorációval azonosítani a CSR-t. (Putzer,
2011) Az új gazdasági rendszerben a profitszerzésen túlmutató, társadalomra és környezetre
hatást gyakorló szemlélet nem jellemezte a hazai vállalkozásokat. Az elfogadás és a tudatosodás
hosszú folyamatát jelzi, hogy a Dr. Radácsi László közgazdásszal 2005-ben, azaz 16 évvel a
rendszerváltás után készített interjú még mindig ezt a problémát taglalja. A továbblépés
lehetőségét Radácsi abban látta, „ha elismerjük, hogy a CSR nem csupán a vállalatok feladata,
hanem kialakításában éppen úgy részt kellene vállalnia a kormányzatnak, a civil szférának, a
különböző

szakmai,

érdekvédelmi

szervezeteknek,

a

tudatos

fogyasztóknak

és

alkalmazottaknak, a tiszta, nem korrumpálható médiának, mint az akadémiai szférának. Ilyen
összefogás esetén elérhető lenne, hogy a cégekre nyomást gyakoroljanak a társadalmi felelősség
kialakítása, növelése érdekében.” (Radácsi, 20057)
Ligeti György szintén az összefogásban látta az előrehaladás lehetőségét. (Ligeti, 2007) A Kurt
Lewin Alapítvány által 2006-ban készített interjúk alapján kiemeli a cégek, a civil szféra, az
állam és a média felelősségét a hazai CSR fejlődés érdekében.
A 90-es évek közepe tájékán a gazdaság kiegyensúlyozottsága, illetve a jogi szabályozás
fejlődésének

köszönhetően

a

nagyvállalatok

elkezdtek

foglalkozni

a

társadalmi

felelősségvállalás kérdésével. Jelentős fejlődést a 2004-es EU-csatlakozás hozott a CSR terén,
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24

Forrás:

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés

de a magyarországi politikai téren történő hivatalos kezdetet a kormány 2006. márciusában
megjelentetett „A munkáltatók társadalmi felelősségének erősítéséről és ezt ösztönző
intézkedésekről” szóló 1025/2006. (III.23.) Kormányhatározat. A határozatban kijelentik, hogy
a munkáltatók önkéntes társadalmi felelősségvállalását, a haladás és az innováció olyan új
elemének tekintik, mely fenntarthatósági, társadalmi és környezeti szempontokat integrál a
gazdasági tevékenységekbe (Magyar Közlöny, 2006). Radácsi Lászlóval történt interjúban
említett felelősségvállalást a magyar kormány is felismerte és elkötelezettségét fejezte ki a CSR
magyarországi fejlesztése iránt, összhangban az uniós előírásokkal. A kormány céljaként
fogalmazta meg a felelős vezetői magatartás ösztönzését, a vezetők támogatását és a szabályozó
magatartást a CSR hazai terjedését illetően, úgy hogy a társadalmi felelősségvállalás önkéntes
jellegét továbbra is fontosnak tartja. A kormányzat továbbá javaslatot tett egy olyan
munkacsoport létrehozására, melynek feladata a CSR népszerűsítése lenne, valamint olyan
eszközök kidolgozása, amely elősegítené annak mérését és értékelését. Ez azért is fontos lenne,
mert a CSR tevékenységek mérése nem jellemző a magyar vállalatoknál (Szlávik, 2009).
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2006 őszén indította el „Üzletre hangolva”
programját, melyben a CSR szemlélettel kiemelten foglalkoztak, azonban érdemi változást nem
hozott a kezdeményezés. Ugyancsak 2006-ban Társadalmi felelősségvállalás és a Média
címmel rendeztek konferenciát, ahol a résztvevők megállapodtak abban, hogy június 1-je lesz
ettől kezdve a Társadalmi Felelősségvállalás Napja Magyarországon. (Üzleti etika, 20068). A
kezdeményezés célja elsősorban a CSR fogalmának bevezetése a köztudatba, annak
megismertetése és fontosságának hangsúlyozása volt. A 2006-ban elkezdődött folyamat
eredményeként számos konferenciát és rendezvényt szerveznek a társadalmi felelősségvállalás
témája köré. Ezek a rendezvények, az EU és a hazai CSR politika egyre erőteljesebb
kiteljesedése, a nemzetközi ernyő- és támogató szervezetek szaporodása és az érintettek egyre
inkább tudatosabb elvárása folyamatosan ösztönzi a hazai szereplőket is a társadalmilag felelős
működésre.
A hazai vállalkozások vezetői is kezdik felmérni, hogy a CSR nem csak egy új trendet teremtő
menedzsmentirányzat, hanem versenyelőny, mert a pozitív vállalati imázs vonzza a
fogyasztókat, befektetőket és a felelősen működő munkahely vonzó a munkavállalók számára
is. A nemzetközi piaci szereplők esetében gyakori elvárásként mutatkozik a CSR szemlélet
alapú üzleti működés a külföldi partnerek részéről. Mivel hazánkban a kis,- és közepes
8

Üzleti etika (2006): CSR és média- konferencia a Pannon szervezésében.
www.uzletietika.hu/cikk.php?article=289
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vállalkozások (KKV-k) vannak többségben, így a társadalmilag felelős tevékenységek
előmozdítását ők tudják nagymértékben befolyásolni. (Szlávik, 2009)
A CSR koncepció terjedését szerencsére több jelenség is segítette és jelenleg is segíti. A
globalizáció, a globális gazdaság például olyan új gazdasági, társadalmi kihívásokat
eredményezett, melyekre a hagyományos látásmód és eszköztár révén már nem lehet
megfelelően reagálni. Folyamatosan fokozódik a társadalom szociális érzékenysége, melynek
hatása a különböző érdekérvényesítő csoportokon keresztül a vállalati szférát is eléri. Nem
beszélve az Y és Z generációs fiatalokról, akiknek környezeti és társadalmi érzékenysége
meglehetősen erőteljes. Responsibility, azaz Felelős generációnak is nevezik őket. Ők az a
globális nemzedék, akik az online világban nevelkedtek, annak látásmódjával és kultúrájával,
és ők lesznek a jövő munkavállalói, akiknek az igényeihez igazodnia kellene az üzleti szférának
is. (Gonda, 2015) Ami biztos, hogy szemléletformálás és ismeretátadás szükséges, mint ahogy
azt Braun Róbert is megfogalmazza: „a vállalatok társadalmi felelősségének alapvető igénye,
annak beépülése az üzleti gondolkodásba paradigmaváltással érhető el. (Braun, 2015:88-96) „A
vállalatoknak új identitásra van szükségük ahelyett, hogy identitásukra vonatkozó stratégiájukat
definiálnák újra. A vállalat egyben érintettek közössége is. Ezek az érintettek értékeket
vallanak, érdekeik és érzéseik vannak; készek belépni a vállalat politikai közösségébe,
amennyiben az nem jár szükségszerűen identitásuk feladásával.” (Braun, 2015:93) A CSR
szemléletű működés része kell, hogy legyen az érintettek feltérképezése és a velük történő
párbeszéd kialakítása.
A vállalkozások és érintettjeik között létrejövő kétirányú kommunikáció megvalósítása
érdekében egyre több program és szervezet foglalkozik a társadalmi felelősségvállalással és
annak népszerűsítésével Magyarországon. Egyik ilyen a KÖVET9, azaz a Környezettudatos
Vállalatirányítási Egyesület, mely 1995-ben alakult meg és elhivatott a fenntartható
gazdálkodás elősegítése iránt és 2007 óta tagja a CSR Europe-nak. A KÖVET Egyesület
kiadványaival, rendezvényeivel és a honlapján megtalálható vállalati jelentésekkel segíti a CSR
gondolkodás terjedését. A másik kiemelkedően fontos szervezet a Magyarországi Üzleti Tanács
Fenntartható Fejlődésért (BCSDH = Business Council for Sustainable Development in
Hungary10) néven ismert, célja a fenntartható fejlődés három alappillérének gyakorlatba
ültetésének elősegítése. Továbbá meg kell említeni a CSR Hungary-t, ami 2004-től kezdte meg
működését a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának támogatása céljából. 2006-ban
9

http://kovet.hu/
http://bcsdh.hu/kezdooldal/

10
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indította útjára a szervezet a „CSR Hungary évi vezető szakmai konferenciát”, mely mára már
piacvezető fórummá nőtte ki magát, ahol a gazdasági vezetők és döntéshozók tapasztalatokat
cserélhetnek. 2007-ben presztízsértékű díjat hoztak létre „CSR Hungary Díj”11 elnevezéssel,
mellyel a legkiemelkedőbb felelős és fenntartható kezdeményezéseket, termékeket,
szolgáltatásokat és projekteket értékelik évente.
Hazánkban a kis- és középvállalkozások száma kiemelkedően magas (több, mint 90 %), ezért
fontos szerepet töltenek be a magyar gazdaságban. Felelős üzleti tevékenységük jelentős
környezeti és társadalmi hatást eredményezhetne, mellyel Magyarország hozzájárulhatna az
Európai Bizottság célkitűzéséhez, „Európa, mint kiválósági központ a vállalatok társadalmi
felelőssége terén”, ezzel együtt a fenntartható gazdasági fejlődéshez. Az állam részéről szükség
lenne a felelős tevékenység ösztönzésére, például különböző népszerűsítő programokkal, média
megjelenésekkel, információs kiadványokkal, díjakkal és elismerésekkel. Ehhez az ösztönző
munkához szeretnék én is hozzájárulni szűkebb és tágabb környezetemben oktatói és kutatói
munkámmal, a gyakorlatban megvalósuló CSR tevékenységeimmel és a vállalkozások számára
kidolgozott menedzsment eszközzel.

2.2.4 Vállalati társadalmi felelősségvállalás területén végzett kutatások
Magyarországon
Magyarországon több nemzetközi és hazai kutatást végeztek a vállalkozások társadalmi
felelősségvállalásának felmérése céljából. Ezeknek a kutatásoknak szeretném ismertetni a főbb
eredményeit, melyek szemléltetik a hazai vállalkozások CSR- hoz való hozzáállását,
sajátosságait és igényeit, továbbá segítenek az általam kidolgozni kívánt menedzsment eszközt
a hazai igényekhez igazítani. A RARE 200512-ös felmérése alapján elmondható, hogy a magyar
kkv-k CSR aktivitásában fontos szerepet játszanak a munkavállalók is, de a CSR tevékenység
tárgyaként is kiemelkedő a szerepük. (RARE, 2005) 2006-ban a Braun & Partners
megbízásából elvégzett felmérésből szintén kiderül, hogy a magyar fogyasztók a legfontosabb
CSR tevékenységnek az alkalmazottak iránti elkötelezettséget tekintik és nincsenek
megelégedve a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával. (AmCham, 200613) A BCDSH
11

www.csrhungary.eu
Az EU 6-os keretprogram keretében 2005–2007 között 6 ország (Németország, Norvégia, Svédország,
Olaszország, Magyarország, Nagy-Britannia) részvételével folytatott CSR kutatási projekt, amely a Retorika és
Valóság – A társadalmi felelősségvállalás vizsgálata Európában címet viselte. A projekt saját honlapja: www.rareeu.net RARE
13
Amcham Members (2006): Társadalmi felelősségvállalásban a dolgozók a legfontosabbak. Sajtóközlemény
Forrás: www.amcham.hu/press/pr_20060612_csr.aspx
12
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szintén 200614-os kutatása szerint a magyar fogyasztók nagyra értékelik a vállalatok
szerepvállalásának fontosságát az egészség és biztonságos munkakörülmények és
környezetvédelem területén. A megkérdezettek szerint az egészséges és biztonságos
munkakörülmények biztosítása az egyetlen olyan terület, amely kizárólag a vállalatok
kompetenciájába tartozik. (BCDSH, 2006:16) Itt utalnék vissza a CSR szemlélet és a
fenntartható fejlődés megközelítései közti egyik eltérésre, amikor a Munkahely kérdésének
hangsúlyozásását emeltem ki a CSR vonatkozásában.
A DEMOS 200615-os kutatás alapján elmondható, hogy a magyar vállalkozások többsége nem
alakít ki partnerséget a társadalom szereplőivel, holott a CSR szemlélet alapvető fontosságú
eleme az érintettekkel való kapcsolattartás és együttműködés. A kutatás arra is rávilágított, hogy
azok a nagyvállalatok, akik aktívak a társadalmi felelősségvállalás terén, CSR tevékenységeiket
nem megfelelően kommunikálják. Nagyon kevés továbbá azon vállalatok száma, akik
fenntarthatósági, vagy CSR jelentést készítenek.
2007-ben publikálták a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának magyarországi helyzetéről
szóló tanulmányt, mely az Európai Unió Bizottsága és az ENSZ Fejlesztési Programja által
finanszírozott projekt keretén belül valósult meg. A felmérésben 40 vállalat, 15 kormányzati és
civil szervezet képviselőjét kérdezték meg 6 témakörre vonatkozóan (stratégia, stakeholder
elkötelezettség, vállalatirányítás, teljesítménymenedzsment, nyilvánosságra hozatal és
minőség). A kis- és középvállalkozásokat külön kategóriaként kezelték, ahol a CSR
tevékenység jellemzően nem tudatos, hanem a vezetők jól tudják, hogy amennyiben nem
tartanak fent jó kapcsolatot érintettjeikkel, az a fennmaradásukat veszélyezteti. Az így szerzett
pozitív megítélés számukra nem egyszerű versenyelőny, hanem az életben maradás kulcsa.
(UNDP Tanulmány, 200716) A következő táblázatban összefoglaltam a tanulmány eredményeit,
melyek a kutatás szempontjából fontos információt hordoznak.

14

BCDSH – Business Council for Sustainable Development in Hungary (2006): Véleménykutatás a Fenntartható
Fejlődésről a GFK Hungária által végzett lakossági véleménykutatás. Budapest
15
DEMOS Magyarország Alapítvány (2006): Több, mint üzlet: Vállalati társadalmi felelősségvállalás. Forrás:
www.demos.hu
16
UNDP (2007): Tanulmány a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról Magyarországon 2007. Valeur,
Dunaszerdahely Szlovákia
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3. táblázat A Magyarországon működő vállalatok körében végzett 2007-es CSR felmérés
eredménye
Eredmény

Következtetés

Implicit CSR tevékenység

Tudatos CSR tevékenység kialakítása

Stratégia hiánya

CSR stratégia megfogalmazása

Az érintettekkel való párbeszéd kevésbé Kétirányú kommunikáció az érintettekkel,
jellemző

kommunikációs terv

A felelős vállalatirányítás a megkérdezettek Vállalatirányítási

és

menedzsment

90%-ánál szintén csak implicit jelleggel rendszerek alkalmazása
létezik
CSR tevékenység hatását nem mérik

Mérőrendszer kidolgozása

Forrás: saját szerkesztés az UNDP Tanulmány, 2007 alapján
Az eredményekből látható, hogy szükség van a CSR gondolkodásmód tudatos kialakítására, a
stratégia szintű alkalmazásra, az érintettekkel való kétirányú kommunikáció kialakítására és
egy mérőrendszer kidolgozására. Ma már sokat segít a különböző vállalatirányítási és
menedzsment rendszerek alkalmazása is. Meg kell jegyeznem, hogy a tanulmány készítésekor
2007-ben a nemzetközi szabványok használata még nem igazán terjedt el Magyarországon, a
kkv-k túl drágának tartották a minősítések megszerzését és fenntartását, és nem is igazán
érezték ennek szükségét. Azóta ez a helyzet lényegesen megváltozott, a minősítések szerepe
felértékelődött. A 2007-es tanulmány is alátámasztotta, hogy a kis- és középvállalkozások
esetében valódi CSR tevékenység akkor jelenik meg, ha annak vezetője elkötelezett a
társadalmi felelősségvállalás felé.
A Corvinus Egyetem által elvégzett 2006-os kutatásból kiderült, hogy leginkább a
nagyvállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatai alkalmaznak CSR
eszközöket tudatosan. Stratégiai szintű alkalmazással csak a nemzetközi befolyás alatt álló
nagyvállalatoknál találkozhatunk. A kisvállalkozások között is megtalálhatóak azok, akik
felelősen próbálják cégüket irányítani és a CSR eszközöket alkalmazni annak ellenére, hogy
még a fogalom jelentésével sincsenek tisztában. (Angyal, 2008:54)
Több

hazai

kutató

vizsgálta

a

magyar

kis-

és

középvállalkozások

társadalmi

felelősségvállalását. Chikán Attila és Angyal Ádám a Budapesti Corvinus Egyetem
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„Versenyben a Világgal17” című kutatási projektjén belül végzett felmérést, a Miskolci
Egyetem Gazdálkodástani Intézete kisvállalati etikára vonatkozóan végzett kutatást, Csigéné
Nagypál Noémi kutatása a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről a CSR
kapcsolódását vizsgálta a fenntarthatósághoz, illetve Szlávik János számos kutatás mellett a
RARE programban is gyűjtött tapasztalatokat a kkv-k CSR tevékenységét illetően. A következő
táblázat ezeket a kutatási eredményeket összegzi.
4. táblázat A hazai kutatók kkv-k körében végzett kutatásainak eredménye
A legtöbb kkv erőforráshiánnyal küzd, a létfenntartásért harcol
Nincs valódi elkötelezettség, cél a kockázatok csökkentése, jó hírnév kialakítása
Tevékenységük általában nem rendszeres, nem kapcsolódik a vállalati stratégiához
A vállalkozások vezetői nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a témakört illetően
CSR eszközök nem tudatos alkalmazása
A legfontosabb CSR szempontnak az alkalmazottak iránti elkötelezettséget tekintik
Alacsony a tudatos fogyasztók és üzleti partnerek száma
A jótékonykodás a legjellemzőbb CSR tevékenység (sport és oktatás támogatása)
Nem látják tevékenységük környezetre gyakorolt hatását- „Kis cég, kis hatás”
Környezetbarát technológiákat akkor alkalmaznak, ha ezzel egyúttal költségeket takaríthatnak
meg
Támogatják a nemek közötti egyenlő bánásmódot
A korrupció tabutéma
Nem mérik tevékenységük környezeti hatásait- egyszerű CSR mutatók hiánya
Az iránymutatók terén egyszerűbb nyelvezetre van szükség, mint az a nagyvállalatok esetében
megszokott
Nem a hosszú távú hatásokkal számolnak, hanem a gyors eredményeket preferálják
Akadályozó tényezők a CSR terjedése terén: anyagi támogatás és a fogyasztói tudatosság hiánya
Nagyobb szerepet kap a vállalatvezető személye, illetve a munkavállalók kezdeményezései
A kkv-k vezetői tisztességesebbnek tartják magukat a nagyvállalatok vezetőitől

Forrás: saját szerkesztés Csáfor, 2009:82 alapján
A kutatási eredmények megerősítik, hogy a kkv-k CSR tevékenységének fejlesztése
szükségszerű, melyet 2004 óta az Európai Unió ez irányú politikája is kiemelten támogat. Az
eredményeket összefoglaló táblázatból látható, hogy a vállalkozások CSR tevékenysége nem
17

Chikán A. – Czakó E. – Kaziné Ónodi A. (2006): Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból –
Versenyben a világgal kutatási program záró tanulmány, Budapesti Corvinus Egyetem
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rendszeres, nem tudatosan alkalmazzák a CSR eszközöket, nem kapcsolódik a tevékenység a
vállalati stratégiához. A vállalkozások vezetői nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a
témakört illetően, egyszerűbb nyelvezetű iránymutatókra lenne szükségük. Nem látják és nem
is mérik tevékenységük környezetre gyakorolt hatását. Legfontosabb CSR szempontnak az
alkalmazottak iránti elkötelezettséget tekintik, a legjellemzőbb CSR tevékenység pedig a
jótékonykodás. A CSR szemlélet terjedésének hátráltató tényezőiként az anyagi támogatás és a
fogyasztói tudatosság hiányát, továbbá a tudatos üzleti partnerek alacsony számát nevezték meg
a kis- és középvállalkozások képviselői.
Megfelelő tájékoztatás és szakmai támogatás biztosításával lehetőséget kapnának a hazai
vezetők, hogy tudatosan alakítsák ki CSR tevékenységüket, és eredményeik láttán kialakuljon
a téma iránti elkötelezettség.
5. táblázat A CSR szemléletű vállalati működés eredményei
A CSR szemléletű működés:
 hozzájárul a vállalat hosszú távú fenntarthatóságához
 növeli a vállalat megbecsültségét, segíti a külső és belső bizalom kialakítását
 segít a vállalatot vonzóvá tenni a befektetők, partnerek és a munkavállalók számára
 fokozza a munkatársak elégedettségét, lojalitását és innovációs teljesítményét
 hozzájárul a vevők megtartásához és új vevők megszerzéséhez
 jó kapcsolatot, együttműködést alakít ki a helyi közösségekkel, érintettekkel
 javítja a vállalat hírnevét, lehetőséget ad a pozitív megkülönböztetésre
 költségcsökkentést eredményez (pl. környezetvédelmi beruházások, technológiák által)
 elősegíti a jogi szabályozásnak való megfelelést
 csökkenti a kockázatokat

Forrás: saját szerkesztés European Multistakeholder Forum on CSR 2004; Ligeti 2007;
Caroll-Shabana 2010; Matolay 2010; Milton, 2010; Polák-Weldon 2010 alapján
A CSR tevékenységnek számos eredményét tapasztalhatják azok a vállalkozások, akik valóban
elkötelezettek. Zsóka és Zilahy (2011) a vállalatok társadalmi részvételére lehetőségként
tekintenek, melynek segítségével a vállalatok gyarapíthatják tudásukat, javíthatják társadalmi
megítélésüket és ezáltal elősegíthetik piaci szereplésüket. Kiemelkedő szerepe lenne a magyar
kormánynak és a médiának a CSR gondolkodásmód kialakítása és népszerűsítése terén,
hangsúlyozva a felelős vállalati működés fontosságát és eredményeit. A kkv-k CSR
tevékenységének támogatásának további lehetséges eszközei a kutatási eredményekre reagálva:
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Egy iránymutató a CSR szemléletről és annak vállalati működésbe történő
integrálásának lépéseiről



Menedzsmentszintű, tudatos alkalmazás elősegítése, szakmai tanácsadás



Mérőrendszer kialakítása



Képzések a témakört illetően (vezetőknek és CSR referenseknek)



Jelentéskészítés elősegítése



Jó gyakorlatok tárháza (amiből ötletet meríthetnek és saját lehetőségeikhez mérten
személyre szabhatják azokat a cégek)



Ernyőszervezet létrehozása, mely hálózatot alakít ki és koordinációs tevékenységet lát
el (információt szolgáltat)



Vállalati, lokális és regionális felelősök kijelölése



Lokális, regionális és országos programok, konferenciák

A kis- és középvállalkozásoknak kiváltképp fontos szerepe van a társadalmi felelősségvállalás
népszerűsítése terén, hisz kapcsolatban vannak a helyi közösségekkel, ismerik a helyi
sajátosságokat és problémákat, példaként szolgálhatnak és motiválhatják érintettjeiket is a
felelős működésre, az aktív társadalmi szerepvállalásra és értékteremtésre. Egyfajta
akcelerátorként terjeszthetnék a CSR gondolkodásmódot és gyakorlatot a vállalkozások vezetői
az alkalmazottak és a további érintettek felé, akik szintén magukkal vinnék azt saját vállalati,
intézményi, vagy akár otthoni környezetükbe. Ez az a láncreakció, amin keresztül elérhetővé
válna a paradigmaváltás.

2.3

Összegzés
Dolgozatom szakirodalmi részét a CSR fogalmi lehatárolásával kezdtem. Mivel a

kutatás célja egy CSR alapú menedzsment eszköz kidolgozása, így elengedhetetlennek
tartottam a fogalom tisztázását. Ezt két irányból is igyekeztem elvégezni. Először
összegyűjtöttem a leggyakrabban használt CSR definíciókat, majd megfogalmaztam kutatásaim
és eddigi tapasztalataim alapján a saját CSR meghatározásomat, ami szerint ez egy
gondolkodásmód, mely a vállalkozás érintettjeinek érdekeit figyelembe véve, velük
együttműködve törekszik a negatív környezeti hatások csökkentésére, a munkakörülmények
javítására és a társadalom jólétének támogatására, önként vállalt, a jogi előírásokon túlmutató
tevékenységeivel, saját kompetenciáihoz és erőforrásaihoz mérten. A CSR szemléletnek át kell
hatnia az egész vállalati működést, integrálódva annak stratégiájához. Fontosnak tartottam
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továbbá tisztázni a fenntartható fejlődés és a CSR szemlélet közös és eltérő tartalmi elemeit,
mivel a két fogalmat nagyon gyakran helytelenül használják.
A fogalom tisztázását követően végigkövettem a vállalati társadalmi felelősségvállalás
fejlődését az Egyesült Államokból, az Európai Unión keresztül hazánkig. A nemzeti kultúrák
eltérő gondolkodásmódja és a témához való hozzáállása segíti megérteni a szemlélet fejlődését.
Az USA-ban elsősorban a nagyvállalatok foglalkoznak a CSR tevékenységgel válaszul az őket
érő társadalmi nyomásra leginkább úgy, hogy a profitszerzésen túl filantróp tevékenységet
folytatnak. Az Unióban ezzel szemben felismerték a vállalatok a CSR- ban rejlő versenyelőnyt,
és mivel az európai vállalatok többségét a kis- és középvállalkozások alkotják, így az EU CSR
politikája is igyekszik a kkv-k társadalmi felelősségvállalásának megerősítését támogatni. Az
EU további célja elérni, hogy Európa „kiválósági központ legyen a vállalatok társadalmi
felelőssége terén”. A magyarországi helyzetképből kirajzolódik, hogy szükség lenne egy
iránymutató kidolgozására, mert egyelőre csak a nagy- és multinacionális vállalatok
foglalkoznak tudatosan CSR tevékenységgel, annak ellenére, hogy a hazai vállalkozások több,
mint 90%-át a kkv-k teszik ki.
Dolgozatomban csak a magyar kutatások eredményeire tértem ki, mert annak ellenére, hogy
egy nemzetközileg használható menedzsment eszközt tervezek kialakítani, elsősorban a hazai
vállalkozások vezetőinek szeretnék egy magyar nyelvű iránymutatást és eszközt nyújtani a CSR
tudatos alkalmazásához. A nemzetközi kutatások eredményeinek ismertetését azért sem
tartottam szükségesnek, mert a dolgozatban kitérek az Európai Bizottság legújabb CSR
stratégiájára és cselekvési programjára, melyet nemzetközi szakemberek készítettek el a
gyakorlati igények és kutatási eredmények alapján.
Mivel célom egy menedzsment eszköz kidolgozása, ami segíti a CSR szemlélet tudatos,
vállalati gyakorlatba történő integrálását, ezért dolgozatomat a CSR szemlélet menedzsment
szintű alkalmazásának elméleti elővezetésével, majd gyakorlati eszközeinek bemutatásával
folytatom.
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3

A CSR szemlélet menedzsment szintű alkalmazása
Az előző fejezet összegzéseként megállapítható, hogy szükség lenne a CSR tudatosabb,

menedzsment szintű alkalmazására, mely több szakértő szerint is egyfajta paradigmaváltással
érhető el. A CSR szemléletnek be kell épülnie az üzleti gondolkodásba és a vállalati
gyakorlatba. A kérdés már nem abban fogalmazódik meg, hogy megéri e a társadalmi
felelősségvállalás, mert a terület kutatói megállapították, hogy a társadalmi felelősségvállalás
és a pénzügyi teljesítmény között pozitív kapcsolat van. (Warner, 1990) Lantos és kutató
kollégái (Freeman, Trevino, Nelson, Shaw, Barry) egyetértenek abban, hogy stratégiai
társadalmi felelősségvállalásról akkor beszélhetünk, ha a vállalat hozzájárul a társadalmi jólét
növeléséhez tudatosan, de nemcsak azért, mert az hasznos és jó cselekedet, hanem mert ez
anyagi gyarapodással és versenyelőnnyel is jár. (Lantos, 2002) A stratégiai CSR azért is fontos
a vállalatok számára, mert úgy teremt tulajdonosi értéket, hogy közben a társadalmi értékeket
is erősíti. (Munilla–Miles, 2005) A felelős tevékenységből származtatható eredmények
versenyképességhez juttatják a vállalkozásokat, mint ahogy azt Chikán Attila is
megfogalmazza: „a versenyképesség és a társadalmi felelősségvállalás szervesen és a vállalatok
lényegéből adódóan összetartoznak (Chikán, 2008:12)”. Tovább erősíti ezt a tényt Porter és
Kramer 2006-ban a Harvard Business Review-ban megjelent cikke, melyben kijelentik, hogy
„a stratégiai CSR egyértelmű versenyelőnyt jelent a vállalatok számára” (Porter-Kramer,
2006:6). Ezek a stratégiai döntések mind a társadalom és a vállalat számára előnyt biztosítanak.
Nem kell, hanem lehet- hisz a kötelezőkön túlmutató, önként vállalt tevékenységekről kellene,
hogy szóljon. Egy olyan gondolkodásmód, ami nem csupán az egyszeri, sem kétszeri
jótékonykodást fedi le, hanem át kell, hogy hassa az egész vállalat filozófiáját, integrálódva
annak statégiai szemléletéhez.
Magyarországon ez a gondolkodásmód a szocializmus lenyomatai és az információ hiány miatt
lassabban bontakozik ki, holott már egyre több vezető ismeri fel a felelős működés eredményeit
és szükségességét. Chikán Attila szerint a versenyképesség és a társadalmi felelősségvállalás
lényegükből adódóan összetartoznak, és a mai komplex módon működő üzleti világban tartós
versenyelőnyhöz csak felelős üzleti magatartás folytatásával lehet eljutni. Ennek pedig arra
kellene ösztönöznie a vállalatvezetőket, hogy a társadalmi felelősségvállalás követelményeit
működési gyakorlatukba integrálják, és ne csak az etikai kódexekben és fenntarthatósági
jelentésekben jelenjenek meg, hanem a vállalati stratégia szerves részévé kell válniuk. (Chikán,
2008:12)
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A cégek felelőssége a posztmodern szemlélet szerint kiterjed arra a természeti és társadalmi
környezetre, amelyben működnek, amely számára szolgáltatnak, s amely lényegében lehetővé
teszi azt, hogy egyáltalán létezzenek. A szabad verseny csak akkor fenntartható, ha a cégek
saját jövőjük tervezésekor társadalmi és környezeti szerepvállalásukról stratégiailag
gondolkodnak. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának első szintje a szponzoráció vagy
adományozás. A következő szint a jótékonykodás. Mindkettőt folytathatja a vállalat csendben,
vagy minél szélesebb média megjelenéssel. Nyilván az utóbbi gyakran gyanakvást von maga
után, megkérdőjelezve a valódi elkötelezettséget. A felelősségvállalás legmagasabb szintje, a
CSR stratégiai megközelítése, és a vállalkozáshoz kapcsolódó összes érintett érdekeinek
harmonizációja, ezért is szükséges a vállalatot annak működési környezetével együtt
értelmezni. (Ligeti, 2007)
Tóth Gergely is megerősíti, hogy a vállalkozásoknak ell kell jutniuk a CSR stratégiai szintjére.
„Nemcsak piaci elvárások, vagy a civilek nyomása miatt, s nem azért, hogy újabb irányítási
rendszerekből és jelentésekből újabb szakértők éljenek meg, a vállalatoknak pedig újabb
tanúsítványokat kelljen szerezni. (Bár ezek a tényezők is erősítik a folyamatot) Nem elsősorban
azért, mert a civil érdekcsoportok áhított megerősödése vagy a tudatos fogyasztók tömeges
megjelenése ellehetetlenítené a társadalmilag felelőtlen vállalatokat. (…) Egyszerűen azért,
mert nincs más út előre.” (Tóth 2007:14)
Wassmann a vállalkozások CSR tevékenységét két dimenzió alapján (üzleti modellben szereplő
CSR intézkedések és a vállalat magatartása) négy csoportba sorolja: 1. etikus, 2. stratégiai
(olyan proaktív, az elvárásokat meghaladó vállalati magatartás, amely nagymértékben
illeszkedik az adott cég üzleti modelljébe, hosszú távú befektetés, mely biztosítja a cég pozitív
megkülönböztetését), 3. reaktív (az érintett csoportok nyomására végzett tevékenység, az
alapvető elvárás megteremtése), 4. altruisztikus (az elvárásokon túlmutató, de az üzleti
modellbe nem illeszkedő vállalati tevékenység). (Wassmann, 2014)
2015-ben a Deloitte18 által Közép-Európában végzett felmérés szerint a megkérdezett vezetők
75%-a vélekedik úgy, hogy a fogyasztók elvárják, hogy a piacon társadalom- és
környezettudatos termékek/szolgáltatások közül választhassanak. A vezetők 45%-a gondolja
úgy, hogy a következő években pozitívan fog alakulni a felelős vállalatirányítás, és 20%-uk
szerint ez az elköteleződés elfogja érni a stratégiai szintet is és az üzleti modell része lesz.

18

www2.deloitte.com
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A CSR szemlélet fejlődése elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor a tudatos, stratégiai szintű
alkalmazás lehetőségeit és eszközeit szükséges számba venni és tudatosan alkalmazni. A
vállalatok társadalmi felelősségének növekedésével már nem lehet a profit maximalizálása a
működés során az egyedüli szempont. (Antal-Mokos, 2000) A döntéshozatal során már
nemcsak a szakértelem szükséges, hanem legalább ennyire fontos a társadalom iránti
felelősségvállalás és értékteremtés. (Barakonyi, 2006) A stratégiában kifejezésre jutnak az
érintettek értékei, vágyai és törekvései. (Esse et al., 2012)
Az Európai Biztottság 2011. október 25-én megfogalmazta új CSR stratégiáját és egy
egyszerűbb definícióban összegezte a szemlélet lényegét: „a vállalkozások felelőssége a
társadalomra gyakorolt hatásuk”. (European Commission, 2011) Az Európai Bizottság
közleménye a vállalatok felelősségén túl kitér a kormányzat, a hatóságok, a szakszervezetek, a
civil szervezetek, a fogyasztók, a befektetők és a média szerepvállalására is. Az új stratégia 8
területet határoz meg a cselekvési program részeként:


A vállalati társadalmi felelősségvállalás ismertségének növelése és a bevált módszerek
terjesztése



A vállalkozások iránti bizalom szintjének fejlesztése és nyomon követése



Az önszabályozási és együttszabályozási folyamatok javítása



A vállalati társadalmi felelősségvállalás piaci jutalmazásának javítása



A társadalmi és környezetvédelmi információ vállalati közzétételének javítása



A vállalati társadalmi felelősségvállalás további integrálása az oktatásba, a képzésbe és
a kutatásba



A nemzeti és az az alatti szintű vállalati társadalmi felelősségvállalási politikák
fontosságának hangsúlyozása



A vállalati társadalmi felelősségvállalás európai és globális megközelítésének jobb
összehangolása (UNGC, ISO 26000, GRI)

A szakirodalom rávilágít a CSR szemlélet stratégiai szintű alkalmazásának szükségességére és
fontosságára, ezért a dolgozatban helyet szentelek a CSR szemlélet menedzsment szintű
alkalmazásának lépéseinek ismertetésére, azok elméleti vonatkozásainak és gyakorlatban
alkalmazott eszközeinek bemutatására.
Az általam tervezett menedzsment eszköz célja, hogy végig kísérje a vállalkozások vezetőit a
CSR szemlélet gyakorlati működésbe történő integrálása során. A CSR szemlélet stratégiai
szintű alkalmazása révén szót ejtek a stratégia kérdésköréről, illetve a vállalati kultúráról. A
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téma kutatói szerint a CSR szemléletnek át kell hatnia a vállalati kultúrát ahhoz, hogy
azonosulni tudjanak vele a szervezet tagjai és, hogy hosszútávon fenntartható legyen a
társadalmilag felelős vállalati működés. A tudatos, menedzsment szintű alkalmazás
megvalósulása érdekében, szükségesnek tartom a stratégia és integráció folyamatának
megtervezését. Az integrációs folyamat részelemeként bemutatásra kerülnek az érintettek, akik
a CSR szemlélet meghatározó résztvevői. Az EU célja, hogy kiválósági központ legyünk a CSR
terén, ezért kutatási célként egy CSR kiválóság menedzsment eszközt fogalmaztam meg ennek
támogatására. A menedzsment eszköz keretrendszereként egy kiválóság modellt tervezek
alapul venni, ezért fontosnak tartom, hogy ezeknek a modelleknek az alap logikáját, a TQM
filozófiát is bemutassam ebben a fejezetben.

3.1

Stratégia, kultúra és CSR
A stratégia szó görög eredetű, eredetileg a hadászatban használták, és a seregek

mozgatását, ellátását, a háború megnyerésének eszköztárát jelentette. Napjainkban a stratégia
meghatározására számos definíciót találunk, melyek leginkább a vállalat jövőjére, a környezeti
változásokhoz való alkalmazkodásra, és alapvető működési kérdésekre koncentrál. Általános
megfogalmazásban a stratégia cselekvések egy hosszabb távú terve egy bizonyos cél elérése
érdekében. A stratégia a vállalati gyakorlatban a követendő út a misszió, vízió és a célok elérése
érdekében, magába foglalva azokat a döntéseket és feladatokat, melyek a sikerhez vezetnek. A
stratégia kialakításakor megfogalmazásra kerülnek a kitűzött célok, a misszió, vízió és az ezek
megvalósításához szükséges eszközök és módszerek. (Salamonné, 2004; Barakonyi, 1999) A
stratégiában kifejezésre jutnak az érintettek vágyai, értékei és törekvései. (Marosán, 2004)
Henry Mintzberg szerint „a stratégia nem a tervezés következménye, hanem éppen
ellenkezőleg: a kiindulópontja” (Mintzberg, 1987). A szerző szerint a bürokratikus folyamatok
nem kedveznek a stratégiai tervezésnek és az innovációnak. Ezt a gondolatot erősíti meg Török
és Deli-Grey (2010:98-100) kutatása is, amely a vállalatok piacra lépési korlátait vizsgálta.
A társadalmi felelősségvállalás koncepciója egyfajta reakció a környezeti kihívásokra. A
szervezeti kultúrát is a környezeti kihívásokra adott egyik válaszként tartják számon a téma
kutatói. A szervezeten belül fontos szerepet játszanak a tagok által képviselt értékek, normák.
A szervezet sikerét jelentős mértékben szolgálja a vállalati kultúra megfelelő működése. A
szervezeti kultúra a szervezet mindennapjainak központi eleme, amely az egész vállalati
működésre hatással van. Olyan hatékony stratégiai eszköznek tekintik a kultúrát, amely
orientálja és mozgósítja a szervezet dolgozóit, egységeit a közös célok irányába, biztosítja
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lojalitásukat és megkönnyíti közöttük a kommunikációt. (Cameron-Quinn, 2006; AlvessonSveningson, 2008; Capon, 2009; Gregory et al., 2009; Jones, 2010; Senior-Swailes, 2010)
Az 1970-es évek közepén, Japán gazdasági hatalommá válásának eredményeként, a
menedzsment kutatások fókusza a kultúrák összehasonlításának vizsgálatára irányult. Japán
gazdasági fölényének okaiként olyan „puha tényezőket” azonosítottak, mint például az értékek,
hitek és meggyőződések. (Holleis, 1987) Számos további kutató megerősítette, hogy a
kultúrának jelentős hatása van (az erőforrások hatékony elosztása, a technológiai innováció és
a kereskedelmi nyitottság terén) a gazdasági növekedésre és fejlődésre. (Hofstede, 1980)
(Franke, 1991) (Casson, 1993) (Sowell, 1994) (Gray, 1996) Hampden-Turner és Trompenaars
szerzőpáros szerint a morális értékek a kultúrából származnak, és a munka minősége
nagymértékben függ a kultúra meghatározó értékeitől. Ezek a kulturális értékek és preferenciák
a gazdasági erősségek és gyengeségek forrásai. (Hampden-Turner, Trompenaars, 1993)
Minden tevékenység mögött emberek döntései és értékeken alapuló tevékenységei állnak,
melyek bár többnyire nem mérhető tényezők, alapvetően befolyásolják a gazdasági
tevékenységeket. Altman (2001) úgy véli, hogy a munkavégzés során kifejtett erőfeszítés akkor
maximális, ha a kulturális környezet stimulálja a kooperatív munkavégzést. Napjainkban a
kultúra a fenntartható fejlődés alapvető erőforrása. Scott (2000) és Throsby (2000) szerint a
kultúra fontos vagyon, amelyet a közösség alakít ki. A vállalatok jellegének megváltozásának
eredményeként a kultúra és az immateriális inputok szerepe felértékelődött. (Santagata, 2004)
Egy vállalat életében manapság már nemcsak a gazdasági tényezőknek van meghatározó
szerepe, hanem a versenyképességet nagymértékben befolyásolják a szociális és kulturális
tényezők is. A kulturális sajátosságok stratégiai versenytényezőként funkcionálnak a globális
versenyben. Az erős vállalati kultúra jelentős mértékben hozzájárul a munkavállalók
motiváltságához, a magasabb szintű elkötelezettséghez, a lojalitáshoz, a magasabb fokú és
hatékonyabb munkavégzéshez, a vállalat céljaival való azonosuláshoz. (Opresnik, 1999)
(Albert/Silverman, 1984)
Barakonyi és Borgulya (2004) három szempont alapján határozza meg kultúra megközelítéseit.
A funkcionális megközelítés szerint a vállalati kultúra olyan jelenség, ami tudatosan alakítható
és hatással van a szervezet eredményességére. Az interpretáló megközelítés szerint a kultúra
maga a vállalat, céltól független adottság, olyan, mint egy önálló kis társadalom, amelyet inkább
megérteni, mint megváltoztatni próbál a megközelítés. A pszichológiai megközelítés
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értelmezése szerint a kultúra a közös tanulás során kialakult jelenég, ahol a tanulási folyamat a
környezethez való alkalmazkodás és a belső integráció során megy végbe.
Bleicher (1994) a szervezeti kultúra három szintjét különbözteti meg: 1. alapvető előfeltevések
szintje (a kultúra mélyrétegeit alkotják, ahova a láthatatlan, tudatalatti és magától értetődő
feltételezések tartoznak). 2. Értékek és normák szintje (azok az értékek és normák tartoznak
ide, melyek mentén a szervezeti kultúra érzékelhető elemei kialakulnak). 3. Mesterséges
képződmények szintje (a kultúra látható és értelmezhető jeleit tartalmazza).
Bergler (1993) a vállalati kultúra tartalmi elemeit a következőkben határozza meg:


az értékek rendszere- olyan értékek, melyekkel a dolgozók is azonosulni tudnak (pl.
vállalati etika)



kívánatos célok rendszere- közös, az egész vállalatot átfogó cél (pl. az érintettekkel való
együttműködés az életminőség javítása érdekében)



normák, mint magatartásszabályozók (pl. etikus és felelős magatartás)



kompetenciák (pl. nyitottság a kétirányú kommunikációra, önkéntességre)



nyelvek,

szokások

és

hagyományok

(pl.

társadalmi

munka,

önkéntesség,

adománygyűjtés)


kialakítási stílus és formatervezés- a vállalat megjelenésének tükröznie kell céljait,
képességeit

és

viselkedését

(pl.

zöld

iroda

kialakítása,

kerékpár

tároló,

akadálymentesítés).
Bergler tartalmi elemeit kiegészítettem példákkal a társadalmi felelősségvállalásra vonatkozóan
szemléltetve, hogy miként lehetne a CSR elemeket kulturális szinten integrálni. A CSR
szemléletű működés önmagában ad egy olyan közös célt, egy viselkedési normát, közösségi
értéket, a felelősségvállalás, filantrópia és önkéntességből adódó eseményeket és élményeket,
melyek meghatározó elemeivé, kovászává válhatnak az adott vállalatnak. Ezek az értékek és
normák igazi közösséget kovácsolnak a közös és nemes cél érdekében. Egy vállalat akkor lesz
sikeres, ha a szervezet tagjainak értékrendje, beállítódása, összhangban van a stratégia
követelményeivel. A stratégiát a vállalat nem tudja sikeresen megvalósítani támogató szervezeti
kultúra nélkül. Új stratégia eredményes megvalósítása csak a szervezeti kultúra átalakításával
érhető el. (Balaton, et. al., 2014:263) Szükséges tehát, hogy a stratégia és a szervezeti kultúra
összhangban legyen, ezért is szemléltettem példákkal ennek lehetséges megvalósulását a
kultúra tartalmi elemeit illetően.
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Véleményem szerint a stratégia és kultúra kölcsönösen hatnak egymásra. Gyakran emlegetett
mondásunk, hogy „a szó elszáll, az írás megmarad”. A stratégia biztosítja, hogy megmaradjon
a célkitűzés, írásba legyen rögzítve, így nagyobb az esélye a megvalósulásnak. Kaplan és
Norton (2005) több mint másfél évtizedes vállalati teljesítményelemzésekre vonatkozó
kutatásából is kiderül, hogy a vállalatok többsége rengeteg ambícióval rendelkezik, de a tervek
csak ritkán valósulnak meg. Ennek fő okaként a szerzők a stratégiaalkotás és megvalósítás
egymástól való elkülönülését azonosítják. A stratégiai menedzsment szerepe ezért a tudatos
alkalmazás terén kiemelkedő, mert számos vállalkozás végez CSR tevékenységeket
alkalmanként (pl. megkeresés alapján támogat alapítványokat, rendezvényeket), de nem tudatos
módon. Úgy gondolom, ha mindezt tudatosan, előre megtervezve, az érintettek érdekeinek
figyelembe vételével tenné, akkor nemcsak a CSR tevékenység valósulna meg, de egyúttal winwin helyzetek alakulnának ki az egyes érintettekkel, ami további előnyökhöz juttathatná a
vállalatokat (pl. olyan helyi intézmények támogatása, ahol dolgozóik gyermekei tanulnak;
gyakornokok fogadása, akikből a jövőbeli munkavállalóik lesznek; munkavállalóknak nyújtott
támogatások, amik lojalitásukat és motivációjukat fokozzák). A stratégia tudatos kialakítása
hatással van a vállalati kultúrára, mert a CSR stratégia lényegi eleme az érintettek bevonása,
ezáltal a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos események és tevékenységek közös
élményei, a közös cél irányába tett erőfeszítések, és azok az értékek, viselkedési normák,
melyeket e szemlélet maga után von, szépen lassan beépülnek a vállalati kultúrába. Azoknál a
vállalkozásoknál, ahol a vezető példaértékű magatartást tanúsít és igyekszik bevonni a
dolgozókat a CSR tevékenységekbe (ezáltal a munkavállalók megtapasztalják a társadalmi
felelősségvállalás pozitív hatásai), könnyebben elköteleződnek a szemlélet iránt és azonosulnak
a kitűzött célokkal. A kultúra is visszahat a stratégiára azáltal, hogy mennyire lesz könnyen
adaptálható, mennyire lesznek a munkavállalók együttműködőek. Abban az esetben, ha már
megtörtént a szemlélet iránti elköteleződés, egyfajta viselkedési normává, kulturális értékké
vált, rugalmasabban reagálnak a munkavállalók az új célok megvalósítására, sőt elképzelhető,
hogy ő maguk ösztönzik ezeket a célkitűzéseket. Az általam megfogalmazott CSR definícióban
fontosnak tartottam kihangsúlyozni, hogy ez egy gondolkodásmód, melynek át kell hatnia az
egész vállalati működést, együttműködve az érintettekkel a sikeres adaptáció elérése érdekében.

40

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés

3.2

CSR stratégia és integráció
A stratégiai menedzsment modern elméletének kezdete az 1960-as évekig nyúlik vissza,

amikor a környezeti-, társadalmi és politikai változások, a technológiai környezet fejlődése a
vállalatoktól újszerű és hatékony válaszreakciókat várt el. Ez a válaszreakció, amit stratégiai
menedzsmentnek nevezünk, folyamatos előretekintést és rendszerszemléletű megközelítést
igényel. A stratégiai gondolkodás szerepe ezáltal felértékelődik. A stratégiai víziónak át kell
hatnia az egész szervezetet. (Hax-Majluf, 1984) „A stratégiai menedzsment az a folyamat,
amelynek során a felső vezetés meghatározza a szervezet működésének hosszú távú irányát és
teljesítményét a stratégia gondos kialakítása, helyes megvalósítása és folyamatos értékelése
révén” (Rue, 1986:32). A stratégiai menedzsment egy olyan összetett folyamat, ahol irányítási
és szervezeti rendszerek segítik az üzleti folyamatokat, amelyek megteremtik az összhangot a
stratégiai és az operatív döntéshozatal szintjei között. (Barakonyi, 2000) Fred R. David (2011)
megfogalmazása szerint a stratégiai menedzsment a stratégia alkotásnak, az értékelésnek és az
implementációnak a tudománya. A folyamatban a felső vezetésnek kiemelt szerepe van.
A társadalom elvárja a vállalkozási döntések terén a társadalmi felelősségvállalást, mely egy új
típusú gondolkodást és tervezési megközelítést igényel. A hosszú távú tervezést a stratégiai
tervezés váltja fel a környezethez való megfelelő alkalmazkodás érdekében. A stratégiai
tervezés fontos eszköz a vállalati célok megvalósításához. (Gaál, 2001:49) A Harvard Business
Review-ban 1962-ben jelent meg az első modell, amely a stratégiai tervezés leírására szolgált.
A SWOT modellnek is nevezett koncepció elsősorban a Harvard-iskola követőinél volt
népszerű. A modell elnevezése is tükrözi a SWOT analízis kiemelt szerepét: a stratégia a külső
és belső tényezők, a sikertényezők és kompetenciák metszéspontjában áll elő. A külső
lehetőségeket az erősségek révén használjuk ki, a fenyegetéseket elkerüljük, gyenge pontjainkat
megerősítjük. A társadalom morális követelményei, a vezetők értékrendje a modellben
kifejezésre jutnak, a stratégiai döntés kritikus pont. A koncepció premisszái az alábbiak:


A stratégiaalkotás irányított, előre megtervezett, tudatos gondolkodási folyamat.



A folyamat felelőse a stratéga, azaz a legfelső vezető.



A stratégiaalkotásnak, mint folyamatnak mindig áttekinthetőnek kell lennie, a stratégiai
tervezést mindig a konkrét helyzethez kell alkalmazni.



A stratégia egyedi legyen, kreatív gondolkodás terméke.



A folyamatból egy teljesen kidolgozott stratégia emelkedik ki.
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A stratégia explicit, jól megfogalmazott, kommunikálható, a vállalaton belül mindenki
számára hozzáférhető, egyszerű legyen.



A stratégiának implementálhatónak és végrehajthatónak kell lennie. (Christensen, 1982)

1. ábra A stratégiai tervezés modellje
Forrás: saját szerkesztés Balaton-Tari (2014:17) alapján
Stratégiai tervezésről akkor beszélünk, ha szabályozott tervezési folyamat során alakítják ki a
stratégiát. (Montanary-Morgan 1990) A vezetés a külső környezet és a belső adottságok
elemzése alapján meghatározza, hogy milyen üzleti területen kíván működni, majd
meghatározza a cég küldetését, stratégiai céljait és ezek megvalósításához szükséges
eszközöket és módszereket. (Csath, 2004) A változékony környezeti viszonyok között a
szervezeteknek egyre tudatosabban kell viselkedniük, egyre inkább előtérben kell tartaniuk
céljaikat. A víziók és missziók és azon puha tényezők szerepe is megnő (mint a stratégia,
kultúra), melyek a vállalat belső erőforrásain alapulnak. (Fekete, 2011) A szervezeti kultúrának
meghatározó szerepe van egy vállalat életében, mert egy jól működő, értékvezért kultúra
komoly versenyelőnyt jelenthet, nem beszélve arról, hogy a stratégiai célok elérése, vagy a
változások kezelése is könnyebb egy támogató kultúrában. A jól teljesítő vállalatok esetében
megfigyelhető, hogy a kimagasló egyéni és csapatteljesítményre ösztönző kultúra jellemző
rájuk. Elismerik a munkavállalók teljesítményét és tehetségét, valamint olyan vállalati értékeket
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határoznak meg, melyek által az alkalmazottak elköteleződnek a szervezet iránt. (Nohria-JoyceRoberson, 2004) A vállalat sikeres működésének a feltétele a stratégia, szervezet és kultúra
kölcsönös és harmonikus kapcsolatrendszere. (Csath, 1990)

Stratégia

Szervezet

Kultúra

2. ábra A sikeres vállalati működés feltételei
Forrás: saját szerkesztés Csath (1990) alapján
Mintzberg, Ahlstrand és Lampel (2005) a különböző szerzők által megfogalmazott stratégia
elméleteket egy átlátható struktúrába rendezte, melyek alapján meghatározták a stratégiai
iskolákat. Ezeket két fő csoportba sorolták, normatív és leíró megközelítések. A normatív, vagy
előíró megközelítések azzal foglalkoznak, hogy miként lehet kialakítani a vállalati stratégiákat,
ehhez szempontokat és eljárásokat javasolnak. A leíró megközelítések azt vizsgálják, hogy
ténylegesen milyen folyamatok eredményeként alakulnak ki a vállalati stratégiák.
A CSR stratégia esetén bár önként vállalt tevékenységről beszélünk, mégis az előíró
stratégiaalkotást tartom hatékonyabbnak. A szakirodalom alapján elmondható, hogy a
vállalatoknak szüksége lenne egy iránymutatóra, menedzsment eszközre a CSR szemlélet
tudatos alkalmazásához. Az is tény, hogy a vezető elkötelezettsége nagymértékben hozzájárul
a CSR gyakorlatban való megjelenéséhez. A stratégiaalkotás ez esetben egy jól átgondolt, jól
kommunikálható, a vállalat kompetenciáihoz és az érintettek érdekeihez igazodó, tudatos
folyamat, ami miután áthatja az egész vállalati működést, hatással lesz a vállalati kultúrára is.
Kutatásom során a CSR szemlélet tudatos, stratégiai szintű alkalmazásának lépéseinek
meghatározásához a Harvard iskola folyamat modelljének (1. ábra) logikáját veszem alapul. A
koncepció premisszái egyrészt támogatják a CSR szemlélet általam elképzelt stratégiai szintű
alkalmazását, továbbá a Harvard-i modell szerint a vállalkozás vezetőjének a felelőssége a
stratégiaalkotás, ami a CSR szempontjából ugyancsak fontos, mert a szakirodalomból kiderül,
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hogy a vezető személye és elkötelezettsége támogatja a CSR tevékenységek megvalósulását. A
CSR szemléletű működés fontos szempontja továbbá az átláthatóság, ami szintén a premisszák
része. A Harvardi iskola képviselői azt is megállapítják, hogy a stratégiai tervezést mindig a
konkrét helyzethez kell alkalmazni. Ez a logika azért támogatja az általam elképzelt CSR
stratégiai folyamatot, mert az általam tervezett folyamat is egy helyzetértékeléssel kezdődik, az
értékelő szempontrendszer által. Ezt követően kerülnek meghatározásra a fejlesztendő
területek, az érintettek köre, majd a célok megvalósításának módja és eszközei. Az elemzések
és helyzetértékelések fontos szerepet töltenek be a folyamatban, hisz ezek biztosítják, hogy a
stratégiai tervezés a konkrét helyzethez alkalmazkodjon.

Képzés és
tudatosság

Kommunikáció
és
jelentéskészítés

Érintettek
feltérképezése
és bevonása

Célok és
stratégia
megfogalmazása

CSR
tevékenység
értékelése

3. ábra CSR stratégia és integráció lépései
Forrás: saját szerkesztés Center for Sustainability and Excellenece 201719 alapján
Az 3. ábrán látható CSR stratégia és integráció lépéseit követve szeretném bemutatni a CSR
szemlélet

menedzsment

szintű

alkalmazásához

szükséges

elméleti

és

gyakorlati

megközelítéseket, egyfajta vezérfonalként dolgozatom további felépítéséhez. Az első lépés a
Képzés és Tudatosság véleményem szerint a szakirodalmi ismeretek alapján átadott
információval valósul meg. A második lépés az Érintettek feltérképezése és bevonása, melyhez
elméleti áttekintést ebben a fejezetben, gyakorlati eszközöket pedig a dolgozat egy későbbi
részében kínálok. A CSR tevékenység értékelése lépés keretein belül bemutatom ebben a
19

http://www.cse-net.org/
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fejezetben a TQM filozófiát, ami a kiválóság modellek alapja. A következő fejezetben
ismertetem a gyakorlatban alkalmazható CSR modelleket, irányelveket, ajánlásokat és mérési
eszközöket, továbbá a kiválóság modelleket, melyek az általam tervezett menedzsment eszköz
alapját képezik majd. A kutatás eredményeként kialakításra kerülő menedzsment eszköz
feltételezhetően biztosítani fogja a CSR tevékenység értékelését.
Az értékelések eredményeként, egyfajta tükröt tartva térképezhetik fel az egyes vállalkozások
CSR tevékenységeiket, erősségeiket és gyengeségeiket, majd ezek alapján jelölhetik ki a
további stratégiai irányokat a Célok és stratégia megfogalmazása lépéseként. A stratégiai
tervezés elméletének ismertetése ebben a fejezetben valósul meg, majd ajánlok erre vonatkozó
gyakorlati eszközöket is a dolgozat egy későbbi fejezetében.
Majd végül a megvalósított stratégia eredményezi azt a tudatos CSR tevékenységet, melyet az
adott vállalat kommunikál érintettjei felé az elkészített CSR jelentésében, melynek
gyakorlatban használt változatait a következő fejezet részeként fogom bemutatni a
Kommunikáció és jelentéskészítés lépéseként. A dolgozat mellékleteként pedig elérhetővé
teszem ennek gyakorlatban használható sablonját. A folyamat természetesen ezzel a lépéssel
nem fejeződik be, mint ahogy azt az ábra is szemlélteti, mert a cél a folyamatos fejlődés, tanulás
és az innováció, mely a TQM filozófia alapja.

3.3

Stakeholder menedzsment szerepe a CSR szemléletben
Kaplan és Norton (2007) kutatásai rávilágítanak arra, hogy a sikeres vállalatok vezetői

felismerték a sikeres stratégiai vezetés szükségességét. A tudatosan kialakított stratégia még
csak a folyamat eleje, mert legalább ilyen mértékben fontos az érintettek érdekeinek
figyelembevétele, a feléjük történő kommunikáció, a megvalósítás megtervezése, értékelése és
a folyamatos fejlesztés. Már az első fejezetben, a CSR fogalmának tisztázásakor találkoztunk a
stakeholder kifejezéssel és annak tényével, hogy a szemlélet alapfontosságú eleme a
stakeholderek érdekeinek figyelembe vétele. Mészáros Tamás (2010:4) publikációjában a CSRt, mint a stratégia önálló, vagy éppen a stakeholder elmélettel összefüggő kiindulópontként
említi. Ahhoz, hogy a vállalat stakeholdereinek érdekeit megismerjük, először is fel kell
térképezni, hogy kik tartoznak ebbe a körbe, majd ki kell velük alakítani a megfelelő
kapcsolatot. A ’stakeholderek’ angol kifejezés megfelelőjeként az ’érintettek’ szót használjuk
általában a magyar fordításban, melyet Freeman így határozott meg: „Érintett minden olyan
csoport vagy egyén, aki befolyásolhatja a szervezet célmegvalósítását vagy érintve van abban.”
(Freeman, 1984) Freeman véleménye szerint a vállalatok társadalmi környezetében sok eltérő
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értékrendszerrel rendelkező érdekelt csoport létezik, közéjük sorolja többek között az
alkalmazottakat, helyi közösségeket, szállítókat, fogyasztókat, tulajdonosokat, az államot, a
hitelezőket, a szakszervezeteket, a civil szervezeteket, a versenytársakat, de még a jövő
generációit is. (Freeman, 1984) A stakeholder koncepció a vállalatot az érintett csoportok
középpontjában lévő szervezetként tekinti. (Kindler–Zsolnai, 1993) A stakeholder elmélet a
vállalatok társadalmi felelősségének koncepciójához úgy kapcsolódik, hogy a vállalat nyomon
követi az érdekelt felekre gyakorolt hatását és tevékenységükkel igyekeznek azok gazdasági,
társadalmi és környezeti jólétének javításához hozzájárulni. (Starik, 1995) Berman, Wicks,
Kotha és Jones 1999-ben végzett empirikus kutatásai kimutatták, hogy a vállalatok leginkább
azért motiváltak a stakeholdereik felé irányuló társadalmi felelősségvállalásban, mert azt
remélik, hogy a jövőben majd pénzügyi hasznot hoz a CSR tevékenység azáltal, hogy a vállalati
imázst erősíti, és így a vállalatok versenyelőnyre tehetnek szert a piacon. (Berman et al., 1999)
A stakeholderek csoportosítása egy adott szervezet szempontjából azért fontos, mert egyrészt
felmérjük, hogy kik azok, akikkel kapcsolatot és együttműködést szeretnénk kialakítani azért,
hogy kialakuljon a kétirányú kommunikáció. Ezt követően dönthetünk arról, hogy melyik
szereplővel, milyen formában és gyakorisággal kommunikálunk, ami lehetővé teszi az
információáramlást, az érintettek részéről felmerülő igények és elvárások beazonosítását. Az
érintettek csoportosítását különböző szempontok alapján lehet elvégezni. A legáltalánosabb
csoportosítási szempont az adott vállalat és érintett kapcsolatának jellege, így ennek alapján
beszélhetünk piaci és nem piaci érintett-csoportokról. A másik lehetőség, hogy a
stakeholdereket elhelyezkedésük szerint csoportosítjuk, így megkülönböztethetünk belső
illetve külső érintett-csoportokat. (Kósi-Valkó, 2006) Mitchell egy összetettebb elképzelés
alapján végezte el a csoportosítást, amely szerint az érintettek három tulajdonsága határozza
meg, hogy egy cég mely érdekeit veszi figyelembe, ezek a hatalom, a legitimitás és a problémák
sürgőssége. (Mitchell, 1997) Zsolnai szerint azonban „a valós világ ennél sokkal bonyolultabb:
a stakeholderek egyidejűleg többféle érdekeltséggel bírhatnak, s hatalmuk is több dimenziós
lehet.” (Zsolnai, 1994:54)
Egy vállalat érintettjeinek a feltérképezése tehát az üzleti stratégia megvalósítása
szempontjából nélkülözhetetlen. Számos olyan eszköz létezik, ami segíti az érintettek
feltérképezését és csoportosítását. A stratégia megvalósítását támogató feladatok tervezésekor
fontos az egyes feladatok kijelölésekor beazonosítani a kapcsolódó érintetteket. Az úgynevezett
érintett térkép felrajzolásának nemcsak a stratégiai tervezés szempontjából van kiemelkedő
szerepe, de ez a módszer segít abban is, hogy pontosan láthassuk, kik felé tartozik felelősséggel
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az adott vállalat. A CSR stratégia kialakítása esetén az érintettek érdekeinek és igényeinek
felmérését követően célszerű megfogalmazni a támogatandó területeket és programokat. A
tudatos tervezése a CSR tevékenységeknek az érintettjeink elégedettségét eredményezi. Ez
azért is fontos, mert egy szervezet hosszú távú fennmaradásához elengedhetetlen az érintettek
elégedettsége.
A stakeholder definiálható szűkebb értelemben, mint a vállalat működése szempontjából
elengedhetetlen érintettek (elsődleges érintettek), illetve tágabb értelemben, az összes
lehetséges érintett (kapcsolódó, vagy másodlagos érintettek). Az elsődleges érintettek általában
különböző érdekekkel vagy jogviszonnyal rendelkeznek, ők azok, akiknek a támogatása nélkül
a vállalat nem tudná fenntartani tevékenységét. A kapcsolati hálóból történő kiválásuk komoly
zavart okozna a vállalati működésben. (Clarkson, 1995) Közéjük tartoznak a tulajdonosok, a
vezetők, menedzserek, a munkavállalók, a helyi közösségek, a részvényesek, befektetők
valamint a szabályozási környezetet biztosító kormányzat. A tágabb értelemben vett érintettek
támogatják, vagy korlátozzák a szervezet működését. Hatással vannak a vállalatra, vagy a
vállalat van hatással rájuk, azonban nem számítanak létfontosságúnak annak túlélése
szempontjából. Ennek ellenére jelentős hatást gyakorolhatnak a szervezet céljainak
megvalósítására, mert befolyásoló erővel bírnak a közvélemény széles rétegei irányába. Külső
érintettek lehetnek a szakszervezetek, szakmai szervezetek, NGO-k, lehetséges ügyfelek és
alkalmazottak valamint a versenytársak. A tágan értelmezett érintettek közé sorolják újabban a
természeti környezetet is. (Carroll-Buchholz, 2000)
Wheeler és Sillanpää négy érintett csoportot különböztetett meg aszerint, hogy az elsődleges és
másodlagos érintett csoportokon belül természetes vagy jogi személyekről beszélünk.


Elsődleges társadalmi érintettek (Primary Social Stakeholders) azok a személyek, akik
közvetlen kapcsolatban állnak a vállalattal.



Másodlagos társadalmi érintettek (Secondary Social Stakeholders) azok a személyek,
akiknek kevésbé kötetlen kapcsolata van a vállalattal.



Elsődleges nem-társadalmi érintettek (Primary Non-social Stakeholders), akikre
közvetlen hatást gyakorol a vállalat, de érdekeiket nem tudják képviselni, ezt mások
teszik meg helyettük.



Másodlagos

nem-társadalmi

érintettek

(Secondary

Non-social

Stakeholders)

csoportjába azok tartoznak, akiknek közvetett kapcsolata van a vállalattal és érdekeiket
mások igyekeznek érvényesíteni. (Wheeler-Sillanpää, 1998)
47

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés

A vállalatok és a társadalom kapcsolatát, viszonyrendszerét a vállalatok stakeholder-elméletére
alapozva tárhatjuk fel. (Boda-Radácsi 1997:79-92.) A vállalatok környezetükkel folyamatos
kapcsolatban és kölcsönhatásban vannak, és ez a vállalat tevékenységére is hatást gyakorol.
Nem fenntartható az a vállalat, amely környezetétől teljesen függetlenül próbál működni.
(Perrini-Tencati, 2006) Ahhoz, hogy megértsük és átlássuk a környezet hatását a vállalatok
működésére először meg kell vizsgálnunk, hogy kik és mik alkotják egy szervezet környezetét.
Az érintettek feltérképezését követően érdemes olyan eszközöket alkalmazni, mint például az
SET (Stakeholder Engagement Table), ahol az érintettek beazonosításával párhuzamosan
minden érintett csoport mellé odarendeljük a velük folytatott kommunikáció fajtáját és
gyakoriságát, a velük szemben támasztott elvárásokat, a velük kapcsolatos aggodalmakat és
kockázati tényezőket, majd ezek alapján a szükséges vállalati reakciókat. Az adott érintett
csoportok fontossági sorrendje és a vállalkozás életében betöltött szerepe vállalatról vállalatra
változik, de vegyük végig általánosságban, hogy milyen felelősséget vállalhat a vállalkozás a
működéséhez szorosan kapcsolódó érintettek irányába.
-

A munkavállalók a vállalkozás lelkét alkotják. Minél elégedettebb, képzettebb és
motiváltabbak az alkalmazottak, annál hatékonyabb munkát végeznek. A vezetés
felelőssége az ő irányukba a megfelelő munkakörülmények, bérek, képzések és
motiváció biztosítása. Boudreau és Ramstad (2005) a CSR stratégia kapcsán a HR
(humánerőforrás) szerepének fontosságát hangsúlyozza. Ahhoz, hogy egy vállalkozás
versenyképes és innovatív legyen, olyan munkahelyi körülményeket kell biztosítani,
ami a munkavállalók gondolkodására és kreativitására serkentően hat. (Schuler és
Jackson, 1987) A hagyományos HR feladatokat felváltja a társadalmilag felelős HRmenedzsment szemlélet, melynek a lényege, hogy a vállalkozás:



rendelkezik jutalmazási rendszerrel, ami egyenlőségen alapul, igazságos, autonóm, és
elismerést biztosít,



biztos munkahelyet és kiszámítható jövőt biztosít,



figyel a dolgozók egészségére és biztonságára,



tisztelettel, becsülettel bánik a dolgozókkal,



a szervezet értékei közé tartozik a tisztelet, a szabadság és az autonómia. (Greenwood,
2002)

-

A fogyasztók a legfontosabb „minőségellenőrök”, akiknek elégedettsége és hűsége a
vállalkozás működésének alapfeltétele. Az ő visszajelzéseik által a leghitelesebb képet
kapjuk a vállalkozás működésének eredményességéről. Az ő esetükben kiváltképp
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fontos a kétirányú kommunikáció megvalósulása. Az ő igényeik, elégedettségük,
esetleges reklamációjuk olyan információkat hordoz, melyre a vállalkozásnak figyelmet
kell fordítani a minőség megtartása, vagy javítása érdekében. Termékfejlesztési
javaslatokkal is hozzájárulhatnak az eredményes működéshez. A vállalkozás
felelősségvállalása pedig a valósághű információnyújtásban; egészséges, biztonságos és
minőségi szolgáltatások/termék nyújtásában; fogyasztói adatok tiszteletben tartásában
nyilvánul meg. Öberseder és kollégái a fogyasztók észlelése szempontjából a CSR-t
háromféle megközelítés alapján jellemzik: 1. egyes fogyasztók szerint a CSR egy
kölcsönös eredményeken alapuló konstrukció, ami figyelembe veszi az érintettek
érdekeit is, 2. a fogyasztók másik csoportja leginkább a gazdasági szempontokat
hangsúlyozza, és azt állítja, hogy a társadalmi felelősségvállalás az üzleti siker feltétele,
3. a harmadik csoport szerint a CSR csak marketingfogás a nagyobb nyereség és
pozitívabb megítélés érdekében. (Öberseder et al, 2013:66) Nielsen kutatási eredményei
szerint a magyarok 43%-a hajlandó akár többet is fizetni azon vállalatok termékeiért,
amelyek társadalmi célokat támogatnak, és a fiatalok kifejezetten fogékonyak az ilyen
típusú akciókra. Pozitív trend figyelhető meg a fogyasztók CSR iránti elkötelezettségét
tekintve. (Trade Magazin, 201320)
-

A helyi közösségnek fontos szerepe van a vállalkozás életében, hisz többnyire közülük
kerülnek ki a munkavállalók és beszállítók. Minél inkább pozitív és megbízható kép
alakul ki az adott vállalkozásról, annál vonzóbb lesz a munkavállalók és a befektetők
számára. A helyi közösség erőteljes véleményformáló erővel rendelkezik. A vállalkozás
felelősségvállalása megnyilvánulhat abban, hogy minőségi munkalehetőséget kínál,
képzi a nála munkát vállalókat, filantróp tevékenységét elsősorban lokálisan végzi
(adományok, szponzoráció, önkéntes munka… által), részt vesz a helyi partnerségben,
támogatja a helyi programokat és rendezvényeket.

-

A beszállítók látják el a vállalkozásokat a termelési tényezőkkel, inputokkal, amelyek
nélkül nem tudnák előállítani a javakat, megvalósítani célkitűzéseiket. Fontos a
beszállítók részéről a minőség és a határidők tartása. A vállalkozás felelőssége
irányukba, hogy helyi beszállítókat alkalmazzon (amennyiben erre lehetőség van),
törekedjen a fair üzleti magatartásra, megfelelő kommunikációra és a bizalmon alapuló
jó kapcsolat kiépítésére és ápolására.

20

http://trademagazin.hu/hu/a-vasarlok-ertekelik-a-tarsadalmi-celok-tamogatasat/
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-

A versenytársak az adott vállalkozáséhoz hasonló célból létrejövő szervezetek, így ők
is

elsősorban

ugyanazokat

a

fogyasztókat

célozzák

meg

termékeikkel,

szolgáltatásaikkal. Azon a piacon, ahol egészséges verseny uralkodik, a kompetitív
magatartás nagyban hozzájárulhat az innovációhoz, tehát a versenytársak ösztönzőleg
hatnak a vállalkozás fejlődésére. Felelősségvállalás leginkább a fair üzleti magatartás
terén, esetleges együttműködésben nyilvánul meg esetükben.
-

A központi és helyi közigazgatási intézmények (NAV, helyi önkormányzatok, ÁNTSZ,
stb.) a szabályzáson túl számos eszközzel segíthetik a vállalkozások sikeres működését.
A vállalkozásoknak számos a törvényben előírt intézkedést kell végrehajtaniuk (pl.
munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem, HACCP). Felelősségvállalásuk
leginkább a törvények és szabályok betartásában nyilvánul meg, bár a CSR esetén
elsősorban a szabályozásokon túlmutató tevékenységekről beszélünk. A helyi
önkormányzatok irányába az iparűzési adó befizetése, partnerség, megfelelő
kommunikáció és együttműködés kialakítása.

-

Természeti környezet irányába tett felelősségvállalása a vállalkozásnak, hogy törekszik
a környezeti terhelés csökkentésére. Olyan környezetirányítási rendszereket alkalmaz
(EMAS, ISO 14001), vagy olyan szemléletben működik, mely elősegíti a hatékony
energia-, víz- és hulladékgazdálkodást.

Nemcsak a vállalkozástól várható el a felelősségvállalás, de a tágabb érintettek körében is
találunk olyan csoportokat, akik sokat tehetnek a vállalati társadalmi felelősségvállalás
megvalósulásáért.
A civilek felelőssége Ligeti György szerint abban áll, hogy tudjanak felvázolni egy jövőképet a
támogatóiknak, rendelkezzenek stratégiai tervvel, a környezetvédő csoportoknak legyen egy
„közös zöld stratégiája”. A piaci szektorral szemben fennálló bizalmatlanságot fel kell oldaniuk
ahhoz, hogy képesek legyenek élni a vállalkozásokkal való együttműködés előnyeivel. A civil
szféra felelőssége abban áll, hogy ne csak az adománygyűjtésre koncentráljanak, hanem hogy
ők is adjanak valamit a vállalkozásoknak: például azok CSR stratégiájának kidolgozásában való
aktív részvételt. Fel kell ismerni a vállalatokkal létrehozott partnerségben rejlő potenciált, ezt a
vállalatokban is tudatosítani kell (pl.: közös projektek, új piacok szerzése, pályázatok esetében
előny, jó referencia lehet). A kölcsönösség képességét mindkét félnek el kell sajátítania.
Harangozó és Zilahy (2012) szerzőpáros a civil szervezetek szerepét vizsgálta a vállalatok
tevékenységének fenntarthatóbbá válására vonatkozóan. A kutatásból kiderült, hogy számos
esetben a civil partnerrel való együttműködés kézzelfogható előnyökkel járt a vállalatok
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számára, (mint például közös projektek megvalósulása, ahol felhasználták a civil szervezetek
tudását és tapasztalatát, mely további hasznot és előnyöket eredményezett).
Az állam felelőssége, hogy támogassa a civil kezdeményezéseket, adakozásra, önkéntes
munkára ösztönözze az állampolgárokat. Fontos szerepe van a vállalkozások CSR
tevékenységének népszerűsítése és elősegítése terén. Különböző társadalmi célú hirdetések
(mint például a FINA vizes világbajnokságot követő Tv hirdetés, miszerint: „ha a magyarok
összefognak, nagy dolgokra képesek”), országos CSR kampány, rendezvények, programok,
kiadványok, pályázati felhívások… és még sok más eszköz, amivel a CSR tudatosságot elő
lehetne segíteni országos szinten.
Végül meg kell, hogy említsem a média felelősségét, ami kényes témának számít
Magyarországon. Jelenleg a bulvár és a „Bad news is good news!” tendencia jellemző a magyar
kereskedelmi médiára. A katasztrófa és a negatív jellegű hírözönnel párhuzamosan nehéz
elképzelni az összefogásra és egymás segítésére ösztönző CSR jellegű felhívásokat, holott a
társadalmi felelősségvállalás ügyének egy egészséges demokráciában közügynek kellene
lennie. A hazai helyzetet tovább nehezítette, hogy Magyarországon az új médiatörvény hatályba
lépéséig burkolt reklámnak minősült minden olyan hírközlés, amelyben egy cég neve vagy
logója CSR tevékenysége kapcsán megjelent. Ennek következtében a média nem nevezte meg
a támogatót híreiben. A változás az RTL Klub ügye kapcsán indult el, amikor egy nagy összegű
büntetést róttak ki rájuk egy hasonló ügy miatt. (Üzleti Etika, 2005) A tisztázatlan jogi helyzetet
az

új

médiatörvénnyel

próbálták

megoldani.

(2010.

évi

CLXXXV.

törvény

a

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról21) A 32. § (9) bekezdése szerint: „Nem
minősül burkolt kereskedelmi közleménynek valamely vállalkozás társadalmi célú, közérdekű
szerepvállalásáról történő tájékoztatás, azonban az ilyen beszámolókban kizárólag a
vállalkozás neve, logója és védjegye tüntethető fel, valamint - amennyiben a társadalmi
szerepvállaláshoz szorosan kapcsolódik - terméke, szolgáltatása jeleníthető meg.” A
jogszabályváltozás azonban nem oldott meg minden akadályt. Az M&H Communications
tanulmánya szerint, a média közömbös azon CSR tevékenységek közlésével kapcsolatban,
amelyeknél a hírérték nem éri el a közérdeklődés küszöbét. (M&H Communications
Intelligence Unit, 200622) Bár a média szerepe vitathatatlan a CSR szemlélet népszerűsítése
terén, felelősségvállalásuk szintje körülbelül megegyezik a közérdeklődés küszöb szintjével.
21

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=133252.322943
M&H Communications Intelligence Unit 2006 CSR, a magyar beteg (CSR, the Hungarian Sick). Available on
World Wide Web: http://www.ortt.hu/elemzesek/21/1164814291_a_magyar_beteg_20061109.pdf
22
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Tény, hogy paradigmaváltás szükséges, de kérdés, hogy melyik irányból fog elindulni a
változás elősegítése: az állam és média irányából, vagy alulról a társadalom irányából?
Ami biztos, hogy vállalaton belül a vezető személyes hozzáállása és elköteleződése a társadalmi
felelősségvállalás iránt nagymértékben tudja segíteni a szemlélet kibontakozását, ezért a
folytatásban a vezető, mint elsődleges érintett szerepét ismertetem.
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3.3.1 A vezető, mint elsődleges érintett szerepe
Az előző részben tisztáztuk a stakeholder fogalmát és a vállalathoz kapcsolódó
érintettek körét. A vezető szerepének azért szántam egy külön részt, mert a társadalmi
felelősségvállalásban betöltött szerepének fontosságát bizonyítja, hogy számos hazai és
nemzetközi kutató (pl.: Davis, 1960; Friedman, 1970; Goodpaster és Matthews, 1982; Carroll,
1999; Chikán, 2008; Angyal, 2009;) utal a társadalmi felelősségvállalás és a menedzser
személyének, szerepének fontosságára. Ezek szerint a vezető, nemcsak mint elsődleges érintett
fontos a vállalati társadalmi felelősségvállalás szempontjából, hanem ő a kulcstényező, a CSR
gondolkodás mozgatórugója. Gaál Zoltán (2001:5) szerint a vezetés lényege abban rejlik, hogy
a vezető tudja saját és beosztottjai értékeit és motivációit, majd ezek alapján cselekszik. A
vezetés nem pusztán hatalomgyakorlás, mert elengedhetetlen eleme a beosztottak céljainak és
szükségleteinek a figyelembe vétele. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának szemlélete
alapján ez a gondolat tovább bővíthető a többi érintett irányába, az ő érdekeiknek és
szükségleteiknek a figyelembe vétele szintén a felelős vezetéshez tartozik. Az erkölcsi
felelősség a vezető személyek karakteréből ered (Angyal, 2009). A „társadalmi felelősség nem
egy vállalat, hanem egy személy elkötelezettsége, amely során figyelembe veszi döntései és
cselekvései egész társadalmi rendszerre gyakorolt hatását” (Carroll, 1999:272). A vezetők a
vállalat céljainak (objectives) meghatározói, így fontos szerepet játszanak a szervezeti értékek
kialakításában. (Deshpande-Webster, 1989) Brammer és Millington szerint a stakeholderek – s
ezen belül a vezetők – a társadalmi elkötelezettség fő mozgatói. (Brammer-Millington, 2004)
Champy (2000) kutatása arra kereste a választ, hogy mi is a vezető feladata. A felvetést az
eredményezte, hogy a változó piac, az új technológiák, az új konkurencia, és az egyre
igényesebb ügyfélkör megköveteli a vállalatvezetés magasabb hatékonysági fokát. A
vezetőknek nemcsak szakértelemmel és tapasztalattal, de számos olyan kompetenciával kell
rendelkezniük, amellyel a globális versenyben helyt tudnak állni. A szerző szerint a mai
vezetőknek az alábbi öt tevékenységi szinten kell eredményesnek lennie:


Mozgósítás- célja, hogy a dolgozók nyitottak legyenek a változásokra, azokat
elfogadják és készek legyenek azt elősegíteni.



Felelősségteremtés- a vezetőnek néha hagynia kell a dolgokat a maguk útján haladni,
amihez szükséges a vállalati kultúra bizalmi kapcsolatainak megléte és a felelősség
megosztása (empowerment).
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Célok meghatározása- az egyik legfontosabb vezetői funkciók közé tartozik a rövid,
közép és hosszú távú célkitűzések megfogalmazása.



Mérés- az értékeléseket megfelelő gonddal és kritikával kell végezni, a hagyományos,
belső mérés irányából el kell mozdulni a külső mérés irányába (az ügyfelek és a piac
visszajelzéseinek figyelembe vételével).



Kommunikáció- a kommunikációnak a kitűzött célokról, a szervezeti kultúráról, az
elvárt magatartásformákról és a kitűzött teljesítményekről kell szólnia.

Egyre nagyobb számú szakirodalom elemzi a nyitottság, az érzékenység, az empátia és a
rugalmasság fontosságát a sikeres modern vezetői személyiségjegyek között. A modern
szervezetekben elengedhetetlen a kultúraépítés, az értékteremtés, az etikus magatartás, a
viselkedéskultúra és a kreatív légkör megteremtésének és fenntartásnak képessége. A
vezetőknek az emberi kapcsolatokban való jártassággal, valamint szakmai és technikai
készségekkel kell rendelkezniük. (Csath, 1994; Montgomery, 2008)
Saját kutatásaim során én is próbáltam összefüggést találni a vezető általános jellemzői és a
CSR tevékenységhez való hozzáállása között. 2016-ban kutatást végeztünk a vízipari cégek
körében. 118 ipari és szolgáltató cég CSR tevékenységét vizsgáltuk meg a vízipari szektorban.
A kutatás során a vezetőket kérdeztük meg, és többek között kiderült, hogy a 31 és 40 év közötti,
egyetemi végzettséggel rendelkező vezetők a legaktívabbak a CSR tevékenység terén. Nem
meglepő az eredmény, mert egyre több felsőoktatási intézményben foglalkoznak már a
szemlélet tanításával, illetve minél fiatalabb generációról beszélünk, annál erősebb a környezeti
és társadalmi felelősségvállalásuk (Responsibility Generation). Azokban az esetekben, amikor
a vezetők még nem hallottak a CSR fogalmáról, de mégis végeznek CSR tevékenységet, ez
leginkább személyes indíttatásuknak, neveltetésüknek és erkölcsi értékrendjüknek tudható be.
(Berkes-Birkner, 2016)
A vállalatvezetők társadalmi szerepét vizsgálja tanulmányában Géring Zsuzsanna (2014) is. A
vállalatvezetők üzleti élettel és a vállalatok társadalmi szerepével kapcsolatos véleményét
kutatta, illetve, hogy mennyire befolyásolják a személyes jellemzők (pl. életkor, külföldön
tanulás/dolgozás, saját tulajdon a vállalatban, vagy éppen az üzleti élet mellett más területen is
betöltött szerepvállalás) a CSR-hoz való hozzáállást. A választ egy három országra kiterjedő,
közép- és nagyvállalati vezetők körében végzett kérdőíves kutatás hazai adatai alapján próbálta
megtalálni. A megkérdezett vezetők döntő része szerint a válság ellenére is foglalkozni kell a
társadalmi kérdésekkel, több, mint 60%-uk szerint a törvényi kötelezettségeken túlmenően is
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tenni kell a közjóért. A vizsgált vezetői jellemvonások közül két tényező esetében mutatkozott
szignifikáns kapcsolat: a nem üzleti jellegű egyéb pozícióban végzett munka és az üzleti életben
betöltött vezető szerep előtti más területen (oktatás, politika, kultúra, tudomány, közszolgálat
stb.) szerzett tapasztalat. Ez azt jelenti, hogy az aktív társadalmi szerepvállalást nagymértékben
támogatja, ha az adott vezető rendelkezik az üzleti területtől eltérő egyéb munkatapasztalattal,
és akkor köteleződik el nagyobb mértékben, ha személyes kapcsolódása van az üzleti világon
kívüli területekhez. (Géring, 2014)
A vezetők irányába a kormányzati szervek, hatóságok és oktatási intézmények
felelősségvállalását tartom hangsúlyosnak a megfelelő információ, tudásátadás és támogatás
szempontjából. A vezetők elsődleges felelősségvállalása, hogy a megszerzett ismeretekkel és
tudással felvértezve, tudatosan alakítsák ki a megfelelő stratégiát és bevonva a kapcsolódó
érintetteket, fokozatosan integrálják a CSR szemléletet a vállalati működésbe.

3.4

Minőségmenedzsment és CSR
A 21. század vállalatainak nemcsak a gyors technológiai változásokhoz, hanem az

érintettek elvárásaihoz is alkalmazkodnia kell. (Braun, 2013) Szervezet átalakítások, külső és
belső kommunikáció javítása, együttműködési kapcsolatok kialakítása, a stratégia iránti
elkötelezettség erősítése és különböző menedzsment módszerek (pl. TQM, downsizing,
reengineering) elterjedése jellemzi ezt az időszakot. Egyes vállalati funkciók, mint például a
K+F, innováció, marketing és minőség-ellenőrzés szerepe felértékelődött. (Balaton, 2006)
A stratégiai menedzsment területén kiemelkedően fontos témává vált az értékteremtés, ami az
érintettek irányába valósulhat meg leginkább, az ő elvárásaik alapján lehet meghatározni az erre
vonatkozó célkitűzéseket. (Bowman et al., 2007; Ekatah et al., 2011) Rappaport (2006) a
Harvard Busines Review-ban megjelent cikkében tíz utat fogalmaz meg a tulajdonosi érték
növelésére, melyben a második számú szerint olyan stratégiai döntésekre van szükség, amelyek
értéket növelnek, még akkor is, ha rövidtávon csökkentik az eredményt.
Az elmúlt évtizedben egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a stratégiai menedzsmenten belül
a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzések. Robert Grant (2007) a stratégiai
menedzsment evolúcióját bemutatva a következők szerint nyilatkozik az új évezred
stratégiájáról: CSR és üzleti etika, verseny a standardokért, a győztes mindent visz.
Ahhoz, hogy a Grant által megfogalmazott „győztes” szintre kerüljenek a vállalatok,
folyamatosan lépést kell tartaniuk az adott kor kihívásaival. A stratégiai menedzsment területén
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számos gyakorlati eszköz és elemzési módszer közül választhatnak azok a vezetők, akik a
minőségre és a folyamatos fejlődésre törekszenek. Ilyen menedzsment eszközök például:


Benchmarking: segítségével megismerhetjük a legkiválóbb és legsikeresebb vállalatok
eredményeinek okait, és az általuk alkalmazott gyakorlatokat,



TQM: melynek központi elemei a folyamatos teljesítményjavítás és minőség,



Reengineering: amikor teljesen újratervezzük a folyamatokat, mintha nem lennének
korlátok, sem hozott adottságok,



Balance Scorecard, BSC: egy stratégiai táblázat, amely négy azonos súlyú szempont
alapján vizsgálja egy adott szervezet tevékenységét: pénzügyi (tulajdonos), vevő
(ügyfél), működési folyamatok és a tanulásfejlődés szempontjai,



McKinsey 7S modell: univerzális szervezetdiagnosztikai eszköz, mely segíti a
szervezeteket, hogy működésüket áttekintsék, megfogalmazzák jövőképüket és
meghatározzák változási törekvéseiket. Az alábbi területeket foglalja magába: stratégia,
struktúra, rendszerek, stílus, munkatársak, készségek, közös értékek,



PEST-modell: egy makro környezet elemzés, amely a vállalatoknak a világban való
elhelyezkedését és az azzal való viszonyát értékeli az alábbi területek mentén: politikagazdaságpolitika (political), a gazdasági háttér (economic), a társadalmi tényezők
(social), és a technikai eredmények (technical). (Waterman, 1986; Hammer M. – Champy
J.,1993; Camp, 1998; Hoványi, 1999; Kaplan és Norton, 2007 )

A menedzsment eszközök közül rátérnék a TQM filozófiának az ismertetésére és a
minőségmenedzsment kialakulásának rövid áttekintésére, mert a minőség ma már a
vállalkozások, intézmények hatékony működésének elengedhetetlen feltétele, továbbá az
általam tervezett menedzsment eszköz keretrendszereként alkalmazni kívánt kiválóság
modellek alapja.
Garvin (1987) a minőség nyolc dimenzióját fogalmazta meg: 1. a termék teljesítménye, 2.
sajátosságok, jellegzetességek, 3. megbízhatóság, 4. konformitás, 5. tartósság, 6.
szervizelhetőség, 7. esztétika, design, 8. érzékelt (szubjektív) minőség. Tatikonda, Montaya és
Weiss (2001) tanulmánya alapján a minőség alatt a termék funkcionalitásának gazdagságát és
a funkciók ellátásának megbízhatóságát értjük. Ebben az értelemben a minőség objektíven
mérhető kategória, mindemellett fogyasztói véleményeket is tükröz. A technikai forradalom, a
piacgazdaság, a fogyasztói társadalom kialakulása, a társadalom védelmi igényeinek a
megnövekedése a minőségügy kialakulásához vezetett (Veress, 1999). A minőségügy a
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termékek és szolgáltatások minőségével foglalkozik, tehát ez stratégiai kérdés, amely a
vállalkozások és a nemzetgazdaság versenyképességét meghatározza. (Dányi–Kálmán, 1999)
A minőségügyi rendszer olyan szervezeti struktúra, amely magába foglalja azokat a
folyamatokat, eljárásokat, tevékenységeket, eszközöket, felelősségeket és hatásköröket,
amelyek együttesen szükségesek a minőség megvalósításához, és keretet ad a folyamatos
fejlődéshez, a vevők és a többi érintett fél elégedettségének biztosításához. (Bálint, 1998) A
minőségügyi rendszer alapvető kritériuma, hogy a szervezet minden szintjén kialakuljon a
minőségügyi elvekkel szembeni elkötelezettség. A minőségügyi szervezet alapvető feladata a
minőségügyi rendszer kidolgozása, bevezetése és fenntartása. (Parányi, 1999)
A minőségmenedzsment feladata a teljesítmény- és partnerközpontú gondolkodás, az
együttműködés erősítése, költségcsökkentés, az erőforrások hatékonyabb felhasználása, a piaci
igényekhez való rugalmas alkalmazkodás, mérhetőség és visszacsatolás, önismeret, a
tapasztalatokból történő folyamatos fejlődés és tanulás, valamint hatékonyabb folyamatok és
szervezeti formák kialakítása. A vállalati minőségmenedzsment hatékonyságát a minőségügyi
tevékenységeket végző vállalati minőségügyi rendszer határozza meg. (Kumar et al., 1999)
A minőség menedzsmentjének fejlődése alapvetően négy jól azonosítható fázison ment
keresztül (Kövesi –Topár, 2006):
1. a minőség ellenőrzése (Quality Check): (1910–1960), ahol az átvétel mintavételi terveit és
az ellenörző kártyákat dolgozzák ki.
2. a minőség szabályozása (Statistical Quality Control): (1961–1990), amikor az ellenőrzést
kiegészítik a helyesbítő tevékenységgel, valamint bevezetik a termékek minőségügyi
felülvizsgálatát/ auditját.
3. a minőség biztosítása/minőségügyi rendszer kiépítése (Quality Assurance (USA, EU), majd
Quality Assurance System (EU); Total Quality Control (Japán)): (1986–1990) A
minőségbiztosítás folyamata kiegészül a hibák megelőzését biztosító tevékenységekkel. Olyan
eszközök és módszerek alkalmazását írják elő, melyek a minőségi követelmények teljesítését
és a vevő igényeinek kielégítését szolgálják.
4. a minőség teljes körű menedzsmentje (Total Quality Management): (1991-től), amikor is a
minőségügyi rendszer már túllép a vállalat minőséggel foglalkozó részlegein, a rendszert a
vállalat vezetősége irányítja. Fontos szerepe lesz a minőség tervezésének és fejlesztésének.
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A minőség és a TQM között a lényegi különbség az, hogy amíg a minőség a
termékre/szolgáltatásra vonatkozó kategória, addig a TQM a termék előállításával kapcsolatos
folyamatokra, a termék értékére, és a fogyasztói megelégedettségre egyaránt kiterjed. (Berényi,
2017) A teljeskörű minőségirányítás (TQM) az átfogó minőségirányítási rendszerek stratégiája,
amely az 1980-as évek második felében terjedt el. (Reavill, 2000) A TQM filozófia
megalapozása Crosby (1979), Juran (1993), Ishikawa (1985), Deming (1986) és Feigenbaum
(1991) nevéhez fűződik és a versenyelőny biztosításának meghatározó filozófiájává vált a vevői
igények kielégítésének, illetve a szervezeti teljesítmény javításának útján a hosszú távú
szervezeti sikeresség fenntartásának reményében. (Douglas-Judge, 2001; Khan, 2003) Az ISO
8402:1994 szabvány megfogalmazása szerint a TQM a szervezet olyan irányítási koncepciója,
amelynek középpontjában a minőség áll, a szervezet tagjainak részvételén alapszik, és célja,
hogy a vevők megelégedettsége révén, hosszú távon sikert érjen el, hasznára válva a szervezet
minden tagjának és a társadalomnak. (Péceli, 1996)

4. ábra A TQM alapelvei
Forrás: saját szerkesztés Tenner-Detoro (1998) alapján
A TQM alapvető eleme a vevőközpontúság, a folyamatos fejlesztés és a teljes elkötelezettség.
Mivel a TQM célja a vevői elvárásoknak megfelelő minőségi termék létrehozása, ezért a
fogyasztói elvárás és elégedettség nagyon fontos szerepet játszik a TQM koncepciójában. A
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TQM szellemében irányított vállalkozások működésük során a folyamatok állandó fejlesztésére
törekednek, illetve elsődlegesen a folyamatok minőségére koncentrálnak. A TQM megközelítés
szerint a munkatársak a szervezet jelentős erőforrásai, és teljes bevonásuk növeli azt a
képességüket, hogy értéket hozzanak létre az érdekelt felek számára. A felsővezetőség feladata,
hogy kialakítson és fenntartson egy közös jövőképet és értékrendet, valamint olyan belső
környezetet, amelyben a munkatársakat teljes mértékben bevonhatják a szervezet céljainak
elérésébe. Mivel a munkatársak egyben a legkritikusabb erőforrások is, biztosítani kell, hogy
munkakörnyezetük támogassa a személyes fejlődést, tanulást, tudásátadást és csoportmunkát.
(Czinkóczi, 2012)
Wind és Main (2000) szerint a TQM egy állandó tanulási folyamat. A folyamat állandó javítása
a PDCA elv alapján valósul meg. (Tenner-Detoro, 1998) W. E. Deming sokszor hivatkozott
megállapítása szerint minden megújulás, innováció első lépése a minőségjavítás és
minőségfejlesztés (Deming, 1982).

5. ábra A folyamatos javítás alapelve, a PDCA ciklus
Forrás: saját szerkesztés Deming (1986) alapján
A TQM célja nemcsak a jó minőségű termék, vagy szolgáltatás előállítása, hanem a stratégiai
befolyásolás, a versenyképesség megtartása, a piac és a vevők igényeinek kielégítése, azaz a
minőség menedzselése. (Parányi, 2001; Kövesi et al., 2000) A TQM olyan vezetési módszer,
amelynek középpontjában egyrészről az állandó változtatás, megmérettetés, másokhoz
hasonlítás és teljesítményjavítás, másrészről a minőség áll. A minőség jelenti a termék,
technológia és szolgáltatás mellett a vezetés, a menedzserek, a kultúra, vagyis a cég egészének
a minőségét (Grönroos, 2000) A TQM-hez kapcsolódó legfontosabb elvek, filozófiák,
közelítések összefüggéseit mutatja be az ún. TQM-zászló.
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6. ábra TQM zászló
Forrás: saját szerkesztés Crosby (1979) alapján
Crosby inkább stratégiai jellegű funkciót tulajdonít a TQM-nek, mert arra összpontosít, hogy
megpróbálja megérteni a vevő elvárásainak teljes körét, és úgy irányítani saját szervezetét, hogy
ezen elvárásoknak megfeleljen. (Tenner, et.al., 1996) A minőséget tehát a vevő határozza meg.
A TQM mint módszer lényege, hogy bármely szervezet irányításának olyan átfogó és integrált
rendszere, amely lehetővé teszi:


a vevők igényeinek állandó, következetes kielégítését,



a szervezet valamennyi területén az állandó fejlődést,



hogy a munkát már a kezdetben jól végezzük,



a tényekre támaszkodó döntéshozatalt,



a partnerséget. (Crosby 1979)

A British Standard BS 7850:199223 szerint a TQM definíciója: olyan vezetési filozófia és
vállalati gyakorlat, amelynek célja a szervezet emberi és anyagi erőforrásainak leghatékonyabb
módon való felhasználása a szervezet céljainak elérése érdekében. A szervezet legfontosabb
céljai a szabvány szerint a következők:

23



vevők kielégítése



üzleti célok (tulajdonosok, befektetők elégedettsége)



társadalom elvárásainak teljesítése (környezet, közösségek stb.)

https://landingpage.bsigroup.com/LandingPage/Undated?UPI=000000000000279420
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A teljeskörű minőségirányítás vezetési filozófia az alapja gyakorlatilag az összes ma
használatos minőségközpontú menedzsment módszernek (QFD, FMEA, benchmarking, hat
szigma, lean eljárások stb.). Több szerző (Prahald-Ramaswamy, 2000; Ulwick, 2003; Kandikó,
2005) is egyetért abban, hogy már nem elegendő, hogy a vállalatok a vevőt állítsák a
tevékenységük központjába, hanem a vevőkkel történő közös értékteremtésre tevődik át a
hangsúly, ami tovább erősíti a CSR szemléletben kiemelkedő szerepet kapó érintettek
fontosságát. A tudatos stratégiaalkotás, a stratégia menedzselése, az érintettek bevonása, a
folyamatos tanulás, fejlődés és a minőség mind alapvető feltételei a versenyképes és
fenntartható működésnek.
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3.5

Összegzés
A vállalatok társadalmi felelősségvállalása, mint az utóbbi években folyamatosan

erősödő, stratégia alkotó, stratégia célképző elem jelenik meg a stratégiai menedzsmentben.
(Deutsch et. al., 2017:133) A közös értékteremtés és az érintettek bevonása, mint a jelenkor
stratégiai menedzsment kiemelt témakörei, a CSR filozófia meghatározó elemei. A stratégiai
CSR azért is fontos a vállalatok számára, mert a tulajdonosi értékteremtés mellett a társadalmi
értékeket is erősíti. Ransburg és Vágási (2011) szerzőpáros szerint, a CSR vállalati
integrációjának gyakorlati tartalma tekintetében jelentős különbségek mutatkoznak, ezért a
gyakorlati tartalom további pontosításra szorul, és az egységes és tömeges integrációhoz is
hiányoznak a megfelelő eszközök, módszerek és keretfeltételek. Jelen fejezet azzal a
gondolattal indult, hogy szükséges a CSR szemlélet menedzsment szintű alkalmazása, majd a
CSR szemlélet integrációjának lépései mentén először bemutattam a tudatos, menedzsment
szintű alkalmazás elméleti megközelítéseit, a folytatásban pedig ismertetni fogom ezek
gyakorlati megvalósulását- először a szakirodalom alapján kerülnek bemutatásra a nemzetközi
modellek, irányelvek, ajánlások, szabvány és mérési módszerek, majd a kutatásom
eredményeként kialakított menedzsment eszköz, értékelő szempontrendszer és gyakorlati
eszközök. Bízom benne, hogy kutatásom választ kínál Ransburg és Vágási szerzőpáros által
megállapított, a CSR vállalati integrációjára irányuló megfelelő eszközök és módszerek
hiányára.
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4.

CSR modellek, irányelvek, ajánlások, szabványok és mérési
lehetőségek
A globális versenytérben működő vállalatoknak számos kihívással kell szembenézniük

és az érintettek különböző elvárásainak kell megfelelni a sikeres vállalati működés érdekében.
Éppen ezért a teljeskörű minőségirányítás filozófiája, a stakeholder menedzsment, a társadalmi
értékteremtést és a fenntartható fejlődést támogató vállalati magatartás a stratégiai
menedzsment központi témáivá váltak. A versenyképes működés érdekében a vállalatoknak
törekedniük kell az érintettek igényeinek kielégítésére és a folyamatos fejlődésre, tanulásra és
innovációra. A menedzsment modellek és eszközök segítik a vállalatvezetőket az elemzési
folyamatokban, a célok és feladatok kijelölésében, az erőforrások elosztásában, a döntésekben
és az értékelésekben. A mérések több szempontból is fontosak a vállalati gyakorlatban, egyrészt
a mért eredmények által válnak összehasonlíthatóvá a vállalatok, ami alapján a különböző
díjakat és elismeréseket ki lehet érdemelni. Ezek az elismerések versenyelőnyt jelentenek és
növelik a vállalat hírnevét. Másrészről, a mérések egyfajta tükröt mutatnak és rávilágítanak az
erősségekre és gyengeségekre, ami alapján a fejlesztenő területek és a stratégiai célok
meghatározásra kerülhetnek. A folyamatos mérés és visszacsatolás, ezáltal a tanulás és
innováció elengedhetetlen része annak a folyamatnak, amit a minőségmenedzsment jelent.

4.1

CSR modellek

A következőkben bemutatom a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos modelleket,
irányelveket, ajánlásokat és szabványokat, melyek alapján szeretném meghatározni a CSR
koncepció területeit és azokat a kritériumokat, melyek az általam összeállított menedzsment
eszköz tartalmi elemeit alkotják majd. Ezt követően pedig a mérési modellek közül
kiválasztásra kerül az a keretrendszer, amely a tervezett menedzsment eszköz logikai bázisát
képezi.

4.1.1 Carroll háromdimenziós konceptuális és piramis modellje
A változó gazdasági környezet, a különböző álláspontok, a felmerülő kérdések és a
témával kapcsolatos viták hatására szükségessé vált a CSR modelljének kidolgozása. Ekkor
került be a társadalmi felelősségvállalás, „Corporate Social Responsibility” kifejezés a
mindennapi szóhasználatba és ekkor kezdődött meg a vállalati CSR jelentések időszaka. Az
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USA Gazdasági Fejlődés Tanácsa 1971-ben dolgozta ki a „három koncentrikus kör” elméletet,
a CED-modellt (concentric circles of committee for economic develpopment, 1971), mely
tisztán tükrözi az üzlet és a társadalom közötti kapcsolatot és a CSR akkori értelmezését. A
három koncentrikus kör elmélet szerint:


a belső kör a vállalkozásoknak azon felelősségét szimbolizálja, mely a jogi
szabályozásoknak való megfelelésre vonatkozik (a termékek előállításához, a
munkahelyhez és a gazdasági növekedéshez kapcsolódó felelősségvállalás tartozik ide),



a középső kör a vállalkozásoknak azon felelősségét szimbolizálja, melyet az etikus
magatartás és a társadalmi értékekhez való viszonyuk terén tanúsítanak,



a külső kör a vállalkozásoknak azon felelősségét szimbolizálja, melyet a vállalat a
társadalomért és környezetért tesz (társadalmi és természeti környezet állapotának
javítására irányuló tevékenységek). (Committee for Economic Development, CED,
1971).

Társadalmi
és környezeti
felelősség
Etikai
felelősség

Jogi
felelősség

7. ábra A "három koncentrikus kör" elmélete
Forrás: saját szerkesztés az USA Gazdasági Fejlődés Tanácsa által kidolgozott modell (1971)
alapján
MCAdam továbbgondolva a három koncentrikus kör elméletét, 1973-ban megfogalmazta CSR
négy lépcsőfokos evolúciós modelljét. Négy fázissal jellemzi a cégek társadalmi
felelősségvállalásának fejlődését, ahogy azt a 6. táblázat is szemlélteti, a kezdeti ellenállástól a
vezető szerepig való eljutásig. (McAdam, 1973)
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6. táblázat A CSR evolúciójának négy lépcsőfoka
LÉPCSŐFOKOK
1. Ellenállás elve

VÁLLALATI ATTITŰD
A társadalmi felelősség felkarolására irányuló nyomásnak
való ellenállás

2. Kötelező minimum elve

A legszükségesebb társadalmi és törvényi előírások
betartása

3. Progresszivitás elve

A társadalmi elvárások figyelembe vétele

4. Vezető szerep elve

A társadalmi elvárásoknak való megfelelésen túli ágazati
vagy nemzetgazdasági szerep

Forrás: saját szerkesztés McAdam 1973 alapján
Archie B. Carroll amerikai professzor 1979-ben publikálta, a vállalatok társadalmi
teljesítményének háromdimenziós konceptuális modelljét, mely nagyon sok ma is használt
elmélet alapja. Három különböző dimenziót különböztetett meg, amelyeket három tengelyre
helyezve egy téglatestként ábrázolt. A modellnek eredetileg az volt a célja, hogy a gyakorlati
szakemberek számára egy jól használható eszközként funkcionáljon, de sokan túl bonyolultnak
találták ahhoz, hogy az üzleti döntések támogatására alkalmas legyen.

8. ábra A vállalatok társadalmi teljesítményének háromdimenziós konceptuális modellje
Forrás: The CSP (Corporate Social Performance) Model, Carroll 1979
Az első dimenzió négy társadalmi felelősségi kategóriát foglal magába: gazdasági felelősség,
jogi felelősség, etikai felelősség, diszkrecionális felelősség (olyan tevékenységek, elvárások a
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társadalom részéről, melynek teljesítését a vállalatok belátására és döntésére bízzák.) A
második tengelyt azok a társadalmi ügyek alkotják, melyekkel a vállalatnak foglalkoznia kell
felelős működése során érintettjeit bevonva (fogyasztás, környezet, diszkrimináció, termék
biztonság, munkahelyi biztonság, részvényesek). A harmadik kategória a társadalmi
érzékenység filozófiája, ami azt a stratégiát jelenti, amely alapján a vállalat és annak vezetője a
társadalmi igényekre és problémákra választ ad. Ezen a dimenzión belül négyféle magatartást
lehet megkülönböztetni: reagálás, védekezés, alkalmazkodás és pro-aktivitás. (Carroll, 1979)
Carroll professzor modelljét 1985-ben Wartick és Cochran több elemmel is kiegészítette és az
egyes dimenziók céljait és orientációit is meghatározták. A vállalatok négy felelősségét
tartották az elveknek és a filozófiai orientációnak, a társadalmi érzékenységet a folyamatoknak
és az intézményi orientációnak, a társadalmi ügyek menedzsmentjét pedig a politikáknak, azaz
a szervezeti orientációnak. Véleményük szerint az elvek, a folyamatok, valamint a politikák
adják a vállalatok társadalmi részvételének alapját. (Wartick – Cochran, 1985)
Carroll professzor kutatásaiban a vállalati társadalmi felelősségvállalás területeinek további
vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy alapvetően négy különböző szint együttese
határozza meg a CSR alapját, melyet a 9. ábra szemléltet. Az 1991-ben publikált CSR piramis
a korábbi társadalmi teljesítmény modelljének (CSP Modell) egyfajta újragondolt változata. A
négy felelősség kategória megmaradt az új modellben is, de az utolsót átnevezte filantropikus
felelősségre. A modell elnevezését is módosította, társadalmi teljesítmény helyett az új
koncepció a társadalmi felelősségvállalás nevet kapta.

Filantrópia
Etikai felelősség

Jogi felelősség
Gazdasági felelősség
9. ábra Carroll CSR piramisa
Forrás: saját szerkesztés Carroll 1991 alapján
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Az első szint a vállalatok alapvető célja a pénzügyi felelősség, ami megegyezik Friedman
álláspontjával, mely szerint a vállalat felelőssége a profit termelése. Ha nincs profit, akkor
nyereség sincs, így a vállalat nem tudja kielégíteni a vele szemben megfogalmazott elvárásokat.
A második szint a jogszabályoknak való megfelelés. Ha csak a korrupcióra, illetve a magyar
vállalkozók leleményességére gondolunk, akkor a második szintnek való megfelelés is komoly
kihívást jelent, viszont szorosan összefügg a harmadik szintnek való megfeleléssel, ami az
etikus vállalati magatartást feltételezi. Valójában a két felső szint az, ami az előírásokon
túlmutat, mert bár az etikus magatartás elvárt, a társadalom nagyra értékeli, de nem kötelező.
A filantróp tevékenység pedig abszolút önként vállalat magatartás. Az első három szint esetén
társadalmi konszenzus áll fenn az elvárások tekintetében (az etikátlan viselkedést bünteti a
piac), a vállalati filantrópiára azonban nem mindenki tekint felelősségként (a filantrópia hiánya
nem von maga után büntetést, létét azonban jutalmazza a piac). A professzor szerint a
szinteknek nem egymást követően, hanem egyidejűleg kell teljesülniük. (Carroll, 1991; Idowu,
2013)
A CSR piramis legújabb, 2003-as változatában a négy helyett már csak három szint szerepel.
Schwartz és Carroll az etika és a filantrópia szintjeit összevonta és a könnyebb gyakorlati
alkalmazhatóság érdekében módosították a szintek elemeit. Az új modellben az elemek már
nem hierarchikusan helyezkednek el, hanem egymással részben átfedésben. (Carroll-Schwartz,
2003) Így a vállalatokkal szembeni társadalmi elvárások és az egyes dimenziókkal kapcsolatos
döntések közötti átváltások is jobban láthatóvá váltak. (Carroll-Buchholtz, 2012)

4.1.2 Frederick CSR1-CSR4 modellje
Frederick a társadalmi felelősségvállalás négy elméleti modelljét fogalmazta meg. Első
modellje, a CSR1 az 1960-as évektől a 70-es évek végéig volt leginkább elfogadott. A modell
lényege, hogy a vállalatok felelősséggel és bizonyos kötelezettségekkel tartoznak a társadalom
iránt, hisz annak részeként működnek, felhasználva a társadalom által biztosított erőforrásokat.
Frederick összes későbbi modellje erre az elméletre épül. A következő fontos lépés az volt,
amikor a vállalatok felismerték, hogy kapcsolatukat a társadalommal aktívan is alakíthatják. Az
1970-es évek közepétől kezdtek el a vállaltok társadalmi érzékenységével (Corporate Social
Responsiveness) foglalkozni, azaz a CSR2 elméletével. Ez a modell már nem a CSR
értelmezésével, hanem gyakorlati alkalmazásával foglalkozott, azt vizsgálta, hogy miként
válaszolhat a vállalat a társadalommal kapcsolatos kihívásokra, továbbá, hogy miként tudják
társadalmi kapcsolataikat menedzselni (Ackerman-Bauer, 1976). Eddig arról szóltak leginkább
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a viták, hogy szükség van e a CSR-ra, most azonban ezen felismerésen túljutva azzal kezdtek
el foglalkozni, hogy miként integrálják a koncepciót a vállalati működésbe. Megjelent a
menedzsment-fókusz, a folyamat-orientáció, a gyakorlatiasság és a proaktivitás. Frederick két
dimenziót különböztet meg a CSR2 elméleten belül, a mikro (vállalati) és makro
(összgazdasági) szintet. Elgondolása szerint a mikro szint arra vonatkozik, hogy a vállalatok
miként tudják hatékonyan menedzselni kapcsolataikat saját érintettjeikkel, míg a makro szint
azokat a magasabb szintű rendszereket és folyamatokat vizsgálja, melyek ahhoz szükségesek,
hogy az üzleti szervezetek meg tudjanak felelni a társadalmi elvárásoknak. (Frederick, 1994)
Frederick a mikro szinten történő megközelítésével egészítette ki a korábbi elméleteket, mert
eddig csak makro szinten vizsgálták a CSR kérdéskörét.
Az 1980-as években elszaporodó vállalati botrányoknak köszönhetően került előtérbe a
vállalati etika kérdésköre, mely a CSR3 elmélet fő témakörét is kijelölte, a vállalati társadalmi
becsületesség (Corporate Social Rectitude), a szervezeti cselekedetek és irányelvek morális
korrektsége került a középpontba. Fontos, hogy a vállalati működést áthassa az etikus
magatartás stratégiai szinten is. Frederick szerint a morális értékeknek és az etikai kódexek
bevezetésének a vállalatok felelős magatartásának alapjaként kell szolgálni (Frederick, 1998).
Végül a CSR4 szemlélet a „kozmosz, tudomány, vallás” (Cosmos, Science, Religion) a 90-es
évek végétől vált ismerté, különböző gazdasági, politikai társadalmi változások és kihívások
eredményezték, mint például a globálissá vált környezeti problémák. Az egyes vállalatok
szerepét és a természettudományok fontosságát emeli ki, továbbá a társadalmi
intézményrendszer kiépítésében betöltött szerepét hangsúlyozza. (Hediger, 2007)

68

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés

10. ábra Frederick CSR modellje
Forrás: Frederick, 1994

4.1.3 Quazi és O‘Brien kétdimenziós modellje
Quazi és O’Brien két kardinális kérdéskört alapul véve, egy kétdimenziós modellben
ábrázolják a vállalatok társadalmi felelősségvállalását. A modell lényege, hogy két, egymásra
merőleges tengely mentén négy nézőpontot határoztak meg annak megfelelően, hogy a
horizontális tengely két végpontját a szűken és a tágan értelmezett felelősség, míg a vertikális
tengely szélső értékeit a CSR tevékenység gyakorlati haszna és költségei képezik.
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11. ábra A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kétdimenziós modellje
Forrás: saját szerkesztés Quazi és O‘Brien (2000:36) alapján
A vertikális tengely egyik végpontján a CSR tevékenység költségei, a másikon pedig a
társadalmi felelősségvállalásból képződő haszon található. A modellben a hangsúly az időbeli
befektetésen van. Amíg a társadalmi elköteleződésből származó költség rövid távú, addig a
társadalmi

tevékenységből

származó

potenciális

előnyök hosszú

távú

megtérülést

eredményeznek. Ennek megfelelően négy különböző területet azonosítanak a szerzők:
1. Klasszikus nézet: szerint a vállalat felelőssége a profitmaximalizálás, és csak a vállalat
számára jelentkező nettó költségeket veszi figyelembe anélkül, hogy a cég
tevékenységből származó bármilyen haszonnal számolna.
2. Szocioökonómiai nézet: is a társadalmi felelősség szűken vett értelmezését képviseli,
de elfogadja, hogy a CSR tevékenység által a vállalat bizonyos mértékű nettó haszonra
is szert tesz, mert így elkerülhetők a kellemetlen szabályozások és az azzal járó
költségek, ugyanakkor jó kapcsolat alakul ki az érintettekkel (ügyfelekkel,
beszállítókkal, üzleti partnerekkel stb.).
3. Modern nézet: szerint a vállalat a társadalom széles rétegével tart fenn kapcsolatot, ahol
a társadalmilag felelős vállalati tevékenység rövidtávon nettó hasznot eredményez
számára.
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4. Filantróp nézet: lényege, hogy a vállalatok filantróp tevékenységet folytatnak
(adományoznak, jótékonysági tevékenységet folytatnak, stb.), még akkor is, ha az plusz
költséget jelent számukra. (Quazi és O‘Brien, 2000; Idowu, 2009)
Bár Carroll professzor piramis modellje a legelterjedtebb, az én elképzelésemhez leginkább
Frederick elmélete áll. Carroll piramiselméletének az alapja a gazdasági, majd jogi felelősség.
A 2.1.1-es fejezetben ismertettem a CSR szemlélet és a fenntartható fejlődés közös és eltérő
elemeit. A fenntartható fejlődés három alappillére a társadalmi, környezeti és gazdasági
hatásokra koncentrál, így Quazi és O‘Brien modellje, ami a CSR gazdasági hatásainak
vizsgálatát helyezi a fókuszba, leginkább ezt a koncepciót szolgálja. Carroll piramisának is a
gazdasági felelősség az alapja. Véleményem szerint a gazdasági és jogi megfelelés alpvető
elvárás kell, hogy legyen, a CSR tevékenység ezeken túl kezdődik, amikor a vállalat az
érintettek érdekeinek figyelembe vételével a jobb és fenntarthatóbb élet elérésére törekedve
valósítja meg céljait. Kun Attila (2004) szerint a CSR nem helyettesíti a jogszabályokat, hanem
kiegészíti azokat. Ha csak arra gondolunk, hogy a CSR-t úgy is szoktuk definiálni, mint a
„kötelezőkön túlmutató, önként vállalt tevékenységek”, akkor ez éppen ellentmond a jogi
előírásoknak való megfelelésnek. Ilyen alapon azok a vállalatok, akik például a munkavédelmi
törvényekben előírt feltételeket biztosítják munkavállalóiknak, bátran mondhatják, hogy ők a
CSR területén megtesznek mindent. Másrészről, Carroll modelljének piramis formája
megtévesztő, mert bár a szerző meghatározza, hogy a szinteknek egyszerre kell teljesülnie,
sokan a Maslow hierarchiához hasonlóan úgy képzelik el, hogy a szintek egymásra épülve
valósulnak meg, ami azt jelentené, hogy csak azután adakoznának és jótékonykodnának a
vállalatok, miután teljesítik a jogi előírásokat és etikai normákat. Frederick modelljének az
alapja, hogy a vállalatok a társadalom részeként működnek, így felelősséggel és bizonyos
kötelezettségekkel tartoznak a társadalom iránt. A modell fejlesztése során arra kereste a
választ, hogy miként válaszolhat a vállalat a társadalommal kapcsolatos kihívásokra, és, hogy
miként tudják a vállalatok társadalmi kapcsolataikat menedzselni. Fredericknél jelenik meg a
menedzsment fókusz és a mikro (vállalati) és makro (összgazdasági) szemléletű megközelítés.
Ezzel az elmélettel egyetértek, de amíg a szerző mindkét megközelítést CSR-ként emlegeti,
addig

én

a

mikro

szemléletű

megközelítést

tekintem

a

vállalatok

társadalmi

felelősségvállalásának, ami kihatással van a makro szintre, támogatva a fenntartható fejlődést.
A CSR szemlélet fejlődésének kezdeti modelljeit mutattam be a fejezet során, melyek az 1970es évektől a 2000-es évekig voltak meghatározóak. A mai értelemben használt CSR,
véleményem szerint ezeken az elméleteken már túlhaladt. A következő részben bemutatásra
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kerülő irányelveket, ajánlásokat és szabványt már jóval részletesebben, a mai értelemben vett
CSR szemlélet alapján dolgozták ki a szakértők.

4.2

Ajánlások, irányelvek és szabványok a vállalatok társadalmi
felelősségvállalására vonatkozóan
Jelen fejezetben ismertetem azokat a nemzetközi irányelveket, ajánlásokat és

szabványokat, melyek a fenntartható fejlődésre és a CSR szemléletre lettek kidolgozva.

4.2.1 UN Global Compact
1999-ben Svájcban, a Világgazdasági Fórumon Kofi Atta Annan ENSZ főtitkár
felhívást intézett a világ üzleti vezetőihez, hogy társuljanak a „Globális Szerződéshez”, hogy
ezáltal is segítsék az emberi jogok, a környezet és a munkaügyi szabványok védelmét24.
A megállapodás tíz alapelve:
Emberi jogok


A nemzetközileg kikiáltott emberi jogok védelme és tiszteletben tartása



Annak biztosítása, hogy a cégek ne vállaljanak részt emberi jogokkal való
visszaélésekben

Munkaügyi szabványok


A cégeknek támogatniuk kell az egyesülési szabadságot és a kollektív alku jogának
tényleges elismerését



A kényszermunka és munkakötelezettség minden formájának kiküszöbölése



A gyermekmunka tényleges eltörlése



A diszkrimináció kiküszöbölése munkaerő-felvétel és a foglalkoztatás területén

Környezet


A környezeti kihívásokhoz való elővigyázatos megközelítés



Kezdeményezéseket kell tenni a környezetért érzett felelősség növelése érdekében



Ösztönözni kell a környezetbarát technológiák fejlesztését és terjesztését

Korrupcióellenesség


24
25

A korrupció minden formája elleni küzdelem25

www.menszt.hu
www.unglobalcompact.org
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2013-ban az ENSZ Global Compact szervezete egy nagyívű kutatást végzett, melynek
eredményeit egy tanulmányban foglalta össze Global Corporate Sustainability Report 2013
néven (Globális Vállalati Fenntarthatósági Jelentést). A kutatási minta 113 ország 2000
vállalatát foglalta magába. Az eredményekből kiderült, hogy a cégek elkötelezettek a
fenntarthatóság iránt, de még hosszú út áll előttük, amíg teljes egészében beépítik
gyakorlatukba a felelős tevékenységeket. Ennek oka lehet például, hogy a válaszadók 65%-a
vállalatvezetői szinten megfogalmazza a fenntarthatósági elveit, de csupán 35%-uk képzi ki
menedzsereit arra, hogy ezeket miként építsék be a stratégiába és a vállalati működésbe.
Emellett az eredmények arra is rávilágítottak, hogy a CSR teljesítmény függ a vállalat méretétől
is. A nagyvállalatok gyakorlatában elterjedtebb a felelős működés, mint a kis- és
középvállalatoknál, mert számukra még mindig nagy kihívást jelent, de a tanulmány szerint
egyértelműen növekszik a fenntarthatósággal foglalkozó KKV-k száma. (Varga, 2013)

4.2.2 GRI (Global Reporting Initiative)
A 70-es években kezdtek a vállalatok jelentéseket készíteni. A jelentéskészítés
legfontosabb célja volt, hogy az érintettek tudomást szerezzenek arról, mit tesz a vállalat
bizonyos társadalmi problémák megoldása érdekében. (Bauer–Fenn, 1972) Amíg a pénzügyi
beszámolók készítése kötelező, addig a fenntarthatósági jelentés egy önként vállalt
tevékenység. A jelentés megírása nemcsak arra ad lehetőséget, hogy a vállalat tevékenységét a
külvilág felé közölje, hanem egyfajta tükröt is tart a cégnek saját működéséről. (Radácsi, 2008)
A GRI (Global Reporting Initiative- Globális Jelentéstételi Kezdeményezés) kezdeményezés
1997-ben született, azzal a céllal, hogy egységes keretet adjon a fenntarthatósági jelentések
készítéséhez. Története azzal kezdődött, hogy Bob Massie, Allan White és Joan Bavaria egy
ideje már arra keresték a megoldást, hogy milyen módon lehetne a fenntarthatósággal
kapcsolatos méréseket egységesíteni. Szövetségesek kereséséhez találkozókra, rengeteg
utazásra és nem utolsósorban anyagi forrásra volt szükség. Nemzetközi vállalatok vezetőivel és
különféle szervezetekkel (Greenpeace, WWF, stb.) folytattak tárgyalásokat, akik hajlandóak
voltak együttműködni és saját jelentéskészítési tapasztalataikat és kezdeményezéseiket
megosztani. John Elkington, a kezdeményező bizottság tagja javasolta, hogy követeljenek
többet a környezeti adatoktól. Javaslatát megfogadták és ettől kezdve a GRI lett a
fenntarthatósági (gazdasági, környezeti és társadalmi) jelentéskészítés irányelve. 2000-ben
jelent meg az első jelentéstételi ajánlás, majd 2002-ben amszterdami székhellyel önálló
szervezetként létrejött a GRI. (Braun, 2015)
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Az útmutató általános alapelvekből áll, melyek a következők:


Átláthatóság



Érdekeltek bevonása



Teljesség



Ellenőrizhetőség



Alkalmazhatóság



Fenntarthatóság



Pontosság



Semlegesség



Összehasonlíthatóság



Értelmezhetőség



Időbeni változások bemutatása (Vogel, 2006:11)

A GRI az ENSZ alatt működő, holland székhelyű, független civil szervezet, melynek célja egy
nemzetközileg elfogadott jelentéskészítési irányelv elkészítése és folyamatos fejlesztése. Azzal
a céllal indították útjára a kezdeményezést, hogy a fenntarthatósági jelentéskészítés a pénzügyi
jelentéstételhez hasonlóan elterjedjen a gyakorlatban, és az így közölt információ átlátható,
összehasonlítható, hiteles, pontos, időszerű és ellenőrizhető legyen. 1999-ben az ENSZ
Környezetvédelmi Szervezete csatlakozott a GRI-hez és a közös munka eredményeként
megjelent az első GRI jelentéstételi szabvány. A GRI 2002-től önálló szervezetként működik,
és azóta már a negyedik szabvány továbbfejlesztett változata is megjelent. (Braun 2015:39)
A GRI egy jól felépített, könnyen kezelhető jelentéskészítési rendszer. A felhasználók
különböző opciók közül választhatnak aszerint, hogy milyen megfelelőségi szintű jelentést
szeretnének készíteni. Ez alapján a GRI-nek A, B, és C szintjeit határozták meg, ahol az A a
legszigorúbb, a C pedig a kötetlenebb szintet jelöli. (Radácsi, 2008) 2005. év vége felé
megjelent a Global Reporting Initiative magyar változata is, hogy segítse a magyarországi
vállalatok megfelelését az EU útmutatásainak megfelelően. A leírás ösztönzi az Európai Unió
tagországait arra, hogy a pénzügyi jelentések mellett a CSR területén elért eredményeikről is
beszámoljanak. A GRI használata önkéntes, minden vállalat és szervezet úgy alkalmazza,
ahogy számára a legkedvezőbb ahhoz, hogy tevékenységeik, termékeik vagy szolgáltatásaik
gazdasági, környezeti, társadalmi hatásait számba vegyék. Tartalmaznia kell a jelentésnek
többek között a vállalat általános jellemzését, stratégiáját, céljait, fenntarthatósági
intézkedéseit, a tulajdonosi szerkezet adatait, elért eredményeit, lényeges változásokat,
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információk forrásait, hazai és nemzetközi együttműködéseket, külső és belső kapcsolatokat, a
vezetés gyakorlatát és a teljesítménymutatókat.26

4.2.3 ISO 26000
Az ISO 26000:2010 „Útmutató a társadalmi felelősségről” című dokumentumot 2010.
november 1-jén publikálták azzal a céllal, hogy irányelvként szolgáljon a szervezetek számára
a társadalmi felelősségvállalás területén, segít meghatározni azokat a felelősségvállalási
területeket és érintetteket, melyek figyelembe vétele a vállalat működése során elengedhetetlen.
Ezen kívül támogatja a vállalatokat a társadalmi felelősségvállalás terén alkalmazott eszközeik
fejlesztésében és folyamatos javításában a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásban,
illetve bemutatja, miként kell integrálni a CSR szempontokat a vállalati működésbe. A
szabvány egységes, nemzetközi közmegegyezésen alapszik, megfelel a vonatkozó
jogszabályoknak, és a legjobb gyakorlatokat foglalja össze, ahol a szervezet alkalmazhatja az
iránymutatásokat a saját működéséhez, ellátási láncához és piacához. A szabvány egyfajta
iránymutató, nem pedig tanúsítható irányítási rendszer, melynek alkalmazása önkéntességen
alapul, és nem alkalmas a CSR teljesítményének mérésére. A szabványt nem csak vállalatok
alkalmazhatják a versenyszférában, hanem bármilyen más szervezet, mint például iskolák,
kórházak és egyéb intézmények. (D’Amato et al., 2009)
A szabvány voltaképpen azért jött létre, hogy ösztönzőleg hasson a megfelelő CSR gyakorlatok
globális szinten történő megvalósulására, melynek indokoltságát több száz szakértő véleménye
alapozza meg. A szabvány a társadalmi felelősséggel kapcsolatos információcserén túl
megmutatja, hogy melyek azok a lehetőségek, technikák, melyekkel a CSR irányelveit
integrálni lehet a vállalati működésbe. A szabvány a következő célokat szolgálja:


segíti a szervezeteket abban, hogy miként foglalkozzanak saját társadalmi
felelősségükkel, figyelembe véve a kulturális, társadalmi, környezeti és jogi
különbségeket, valamint a gazdasági fejlődés feltételeit;



gyakorlati útmutatót nyújt a társadalmi felelősség mindennapi alkalmazásához;



középpontba állítja a teljesítményt és annak javítását;



növeli az ügyfelek és más érdekeltek bizalmát és megelégedettségét az adott szervezet
iránt;

26

www.globalreporting.org
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összhangban áll a meglévő dokumentációval, nemzetközi szerződésekkel és
megállapodásokkal, valamint a vonatkozó ISO szabványokkal;



a társadalmi felelősség területén megteremti a közös és általános terminológiát;



széleskörűvé teszi a társadalmi felelősséggel kapcsolatos tudatosságot. (Bowers, 2006)

12. ábra Az ISO 26 000 szabvány keretrendszere
Forrás: www.iso.org
A 12. ábra szemlélteti az ISO 26 000-es szabvány keretrendszerét, amely tartalmazza a
társadalmi felelősségvállalás fő területeit és a szervezeti integráció elemeit. Az ISO 26 00027
szabvány 7 fő területet különböztet meg:

27



Szervezeti menedzsment



Emberi jogok



Munkaügyi eljárások



Környezetvédelem



Szervezetek részéről tanúsított tisztességes viselkedés és magatartás



Fogyasztói kérdések



Regionális integrálódás és környezetfejlesztés

www.iso.org

76

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés

A GRI és az ISO 26000 szabvány alapelvei számos átfedést tartalmaznak, hisz mindkét
dokumentum a társadalmi felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozza. Az ISO útmutatója egy
keretrendszert

biztosít

a

szerveztek

társadalmi

felelősségvállalással

kapcsolatos

tevékenységének, míg a GRI ezen tevékenységek jelentéséhez kínál alapelveket.

4.2.4 EC Green Paper
Az Európai Bizottság 2001-ben publikálta az úgynevezett Zöld Könyvet („Promoting a
European Framework for Corporate Social Responsibility” – Európai keretek a vállalatok
társadalmi felelősségének kialakításáért), mely a CSR európai kereteinek meghatározását
célozta meg28. A zöld könyv néven ismertté vált dokumentumok azt a célt is szolgálják, hogy
elindítsanak egy európai szintű kommunikációs folyamatot az adott témával kapcsolatban.
Alkalmanként jogalkotási javaslatok kidolgozására is sor kerül a zöld könyvek alapján,
melyeket „fehér könyvek”-nek neveztek el. (Európai Bizottság, 2015)
A kezdeményezést az EU döntéshozó szervei és a tagállamok is támogatták, azonban a
különböző érintettek más-másszempontokat hangsúlyoztak. A vállalkozók nem értettek egyet
a CSR EU-szintű szabályozásával mondván, ezzel a tevékenység elveszíti önkéntes jellegét. A
befektetők a szervezeti gyakorlat átláthatóságának továbbfejlesztését szorgalmazták. A civil
szervezetek egyfajta keretszabályozást sürgettek annak érdekében, hogy a vállalatokat
felelősségre lehessen vonni tevékenységeik negatív következményei miatt. A fogyasztói
szervezetek az átfogó és valós tájékoztatás fontosságát emelték ki. Az Európai Tanács kiemelte,
hogy a CSR alkalmazása vállalati mérettől függetlenül, hozzájárul a versenyképesség
javításához. Az Európai Parlament kifejezetten a pénzalapok kezelésében szorgalmazta a CSR
fő direktívává tételét. (Szlávik et al., 2010:7-21)
Az Európai Bizottság által publikált Zöld Könyv (European Comission, 2001:8) három
szempont szerint csoportosítja a CSR eszközeit.
1. A közvetlen érintettekre és a környezetvédelemre vonatkozó CSR eszközök:


humán erőforrás menedzsment



munkahelyi egészség és biztonság

28

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2001). GREEN PAPER- Promoting a European
framework
for
Corporate
Social
Responsibility.
(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_en.pdf)
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a változásokhoz történő alkalmazkodás, illetve az átalakulások, átszervezések,
leépítések, krízishelyzetek menedzselése



a környezeti kihatások kezelése, a környezetvédelem.

2. A külső érintettekre vonatkozó CSR elemekre:


a helyi közösségekkel való szoros kölcsönhatást



az üzleti partnerekkel, szállítókkal és a fogyasztókkal történő együttműködés



emberi jogok kérdésköre



a globális környezetvédelem.

3. A CSR szemlélet gyakorlati eszközei:


magatartási irányelvek (vállalati etikai kódex- képviselt értékek, elfogadott
szabályok, magatartási formák)



vállalatirányítási

szabványok

(OHSAS

18001–

biztonságos,

egészséges

munkavégzési feltételekkel foglalkozik, SA 8000– a munkakörülményekre és
munkafeltételekre vonatkozik, AA 1000– a vállalat érintettjeinek bevonását
célozza, ISO 26000– ISO szabvány kifejezetten a CSR-ra vonatkozóan lett
kidolgozva)


Jelentések

(General

Reporting

Initiativ,

GRI-

nemzetközileg

elfogadott

jelentéskészítési standard)


Terméktanúsítványok, címkék (valósághű tájékoztatás)



Társadalmilag, szociálisan felelős beruházások, befektetések (SRI- Socially
Responsible Investment). (Kun, 2004)

4.2.5 OECD
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (angolul Organisation for
Economic Co-operation and Development, OECD29) párizsi székhelyű nemzetközi gazdasági
szervezet, melynek célja, hogy segítse a tagállamok kormányait a globalizációból eredő
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi kihívások terén. Az OECD kiemelt feladatának
tekinti a felelős társaságirányítással, az információs gazdasággal és a népesség elöregedésével
kapcsolatos témakörök feltárását és ezen problémákra irányuló megoldások támogatását. Az
OECD jogelődje az 1948-ban megalakult Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet
(OEEC) volt, mely a Marshall-tervet kidolgozta. A Marshall-terv célja volt, hogy talpra állítsa

29

http://www.oecd.org
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a második világháborús pusztítások után az európai országok gazdaságát. Az 1950-es évek
végén, miután a szervezet sikeresen teljesítette feladatát, a tagországok felismerték, hogy az
együttműködés során hatalmas tudás és szakértelem halmozódott fel. Ennek a szakmai
tapasztalatnak és információnak a további hasznosítása céljából alapították meg 1961-ben az
OECD-t, tizennyolc európai ország, valamint az Amerikai Egyesült Államok és Kanada
részvételével Párizsban. A szervezethez később csatlakozott Új-Zéland, Ausztrália és Japán is.
Magyarország 1996 óta a tagja. Az Európai Bizottság is részt vesz az OECD munkájában.
(United Nations, 1987)
Az OECD által megfogalmazott irányelvek a legátfogóbb, nemzetközileg elfogadott előírások,
melyek a multinacionális vállalatok tevékenységét szabályozzák. A kormányok által tett
ajánlásokat foglalják magukban, melyek önkéntes elveket és szabályokat nyújtanak a
vonatkozó törvényekkel összhangban álló felelősségteljes üzletvitelhez. Az irányelvek célja,
hogy segítse a vállalkozások tevékenységét összhangba hozni a kormányok politikájával,
továbbá, hogy erősítse a vállalkozások és azon társadalmak közötti kölcsönös bizalmat, ahol a
nevezett vállalkozások működnek. Az irányelvek szerinti működés eredményeként javul a
nemzetközi befektetések légköre és a multinacionális vállalkozások nagyobb mértékben fognak
hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez. Az OECD által megfogalmazott irányelvek területei:

4.3



Foglalkoztatás és ipari kapcsolatok



Környezetvédelem



A megvesztegetés és a korrupció elleni küzdelem



Fogyasztói érdekek



Emberi jogok



Verseny



Adózás30

Összegzés- A CSR koncepció területei
A CSR szemlélet fogalmi lehatárolását követően, a tervezett menedzsment eszköz

kialakításának szempontjából is fontosnak tartottam, és kutatási célként fogalmaztam meg a
CSR koncepció területeinek és tartalmi elemeinek meghatározását. Ezen céltól vezérelve
összegyűjtöttem az előbbiekben bemutatott CSR modelleket, nemzetközi irányelveket,
ajánlásokat és szabványt, hogy ezek alapján meghatározzam a CSR koncepció területeit. Mivel

30

http://www.oecd.org
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a 4.1 fejezetben bemutatott modelleken véleményem szerint már túlhaladt a mai értelemben
vett CSR szemlélet és nincsenek is mélységében olyan szinten kidolgozva, mint a 4.2 fejezetben
bemutatott nemzetközi irányelvek, ajánlások és szabvány, ezért a CSR koncepció területeinek
és tartalmi elemeinek meghatározásához az utóbbiakat használtam. Ennek további oka, hogy
ezeket az irányelveket, ajánlásokat és szabványt nemzetközi szakemberek dolgozták ki kutatási
eredmények és a piac elvárásai alapján.
A CSR koncepció területeinek meghatározásához, első lépésként összegyűjtöttem a 4.2
fejezetben bemutatott irányelveket, ajánlásokat és szabványt, majd egy táblázatban rögzítettem
ezek területeit, melyet a 7. táblázat szemléltet. Ezek a dokumentumok angol nyelven érhetőek
el, így a kutatás során minden táblázatot elkészítettem angolul, majd lefordítottam magyar
nyelvre. Mivel egy nemzetközileg is használható menedzsment eszközt tervezek kialakítani, de
szeretnék egyúttal a magyar menedzsereknek is iránymutatóval szolgálni, ezért két nyelven
dolgoztam párhuzamosan a kutatás során.
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7. táblázat Nemzetközi szabványok és irányelvek tartalmi elemei a CSR és vállalati
fenntarthatóságra vonatkozóan
European
Commission
(2001)

UN Global
Compact

GRI

ISO26000

OECD

Társadalmi
felelősségvállalást
integráló irányítás

Emberi jogok

Gazdaságosság

Szervezeti
menedzsment

Foglalkoztatás

A változásokhoz
való
alkalmazkodás

Emberi jogok

Emberi erőforrásgazdálkodás /
Egészség és
biztonság a
munkahelyen
Környezeti
hatások és
természeti
erőforrások
kezelése
Helyi közösségek

Munka

Környezet

Emberi jogok

Emberi jogok (pl.
megfelelő
gondoskodás, a
Környezetvédelem
diszkrimináció
megakadályozása)

Munkaügyi eljárások
Munkaügyi
(pl. társadalmi
A megvesztegetés
gyakorlat,
párbeszéd/megfelelő és a korrupció
tisztességes munka
bérezés,
elleni küzdelem
egészségvédelem)

Környezetvédelem (a
Korrupcióellenesség Környezetvédelem környezeti hatások
csökkentése)

Fogyasztói
érdekek

Társadalom

A szervezetek
részéről tanúsított
tisztességes
Tisztességes működés
viselkedés és
magatartás

Emberi jogok

Termékfelelősség

Regionális
Közösségi részvétel és
integrálódás és
közösségfejlesztés
környezetfejlesztés

Verseny

Fogyasztói kérdések
(pl. a fogyasztók
egészségének és
biztonságának
védelme, adatok
bizalmas kezelése)

Üzleti partnerek,
beszállítók és a
fogyasztók

Adózás

Szociális és ökocímkék
SRI (társadalmilag
felelős befektetés)
Társadalmi
felelősségvállalás
ellenőrzése és
jelentés készítése

Forrás: saját szerkesztés a nemzetközi irányelvek és szabványok alapján31
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Az irányelvek, ajánlások és szabvány területeit összegyűjtve megnéztem azokat a témaköröket,
melyeket mindegyik iránymutató tartalmaz, majd próbáltam ezeket csoportosítani témák
szerint. Az egyes témák és a hozzájuk tartozó területek jelölésére különböző színeket
alkalmaztam. Pirossal jelöltem azokat a területeket, melyek a menedzsmenthez tartoznak,
kékkel a munkavállalókra vonatkozó, zölddel a környezetvédelemmel foglalkozó,
narancssárgával a társadalomra vonatkozó területeket, továbbá barnás színt használtam a
termék és szolgáltatás területeinek jelölésére. Az így kialakult 5 témakör alapján fogalmaztam
meg a CSR koncepció területeit (13. ábra).

Menedzsment

Termék és
szolgáltatás

CSR
koncepció

Társadalom

Munkavállalók

Környezet

13. ábra A CSR koncepció területei
Forrás: saját kutatás alapján, 2017
Az általam meghatározott területek közül a Menedzsment az a terület, amely a tudatos, stratégiai
szintű megvalósulásért felel, a koncepció többi eleme (Munkavállalók, Társadalom, Környezet,
Termék és szolgáltatás) pedig azokra a területekre utal, ahol a vállalat felelősségvállalását
kifejti. Azokat a szempontokat hagytam csak figyelmen kívül, melyek a gazdaságosság
kérdéseivel foglalkoznak, mert amikor a CSR szemlélet és a fenntartható fejlődés közötti
különbséget definiáltam, akkor a gazdasági indikátorok jelenlétét fogalmaztam meg egyik
különbségként. Ha összevetjük az irányelvek tartalmi elemeit, akkor a gazdaságosság kérdése
egyedül a GRI esetében szerepel, ami a fenntarthatóság három alappillérére vonatkozóan lett
kidolgozva, hisz ez alapján készülnek a fenntarthatósági jelentések. A Zöld Könyv, az ENSZ
Globális Egyezménye és az ISO 26 000, amelyek a CSR szemléletre lettek konkrétan
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kidolgozva, nem tartalmaznak a társadalmilag felelős tevékenységek gazdasági hatásaira
vonatkozó tartalmi elemet. A gazdasági szempontot továbbá azért hagytam ki a tartalmi elemek
közül, mert egyrészt a CSR-t, mint az alap működési feltételek biztosításán és a
profitorientáltságon túlmutató tevékenységet definiáltam, egyfajta működési filozófiaként,
mely a vállalkozás gyakorlati tevékenységére jellemző. Másrészről pedig azért, mivel célom
egy értékelő szempontrendszer kidolgozása, mely a CSR tevékenységek gyakorlati
megvalósulásának feltérképezésére irányul, nem pedig azok gazdasági hatásainak vizsgálatára.
A korrupció kérdését nem vetettem el, de mérési szempontból nehéz lenne megközelíteni. A
korrupció és a tisztességes működésre vonatkozó kérdésköröket az etikus magatartás (Etikai
kódex) kritériumán belül fogalmazom meg. Az emberi jogokkal pedig a munkavállalókat érintő
területen foglalkozok.
A CSR koncepció 5 területének meghatározását követően, megnéztem részleteiben, hogy a
szabvány, az ajánlások és irányelvek az egyes területek vonatkozásában milyen tartalmi
elemeket fogalmaznak meg. Ezeket az eddigi logika mentén szintén táblázatokba foglaltam,
melyeket részleteiben a függelék 8.1- től 8.5- ig tartalmaz. A függelékben elhelyezett
táblázatokban látható, hogy az irányelvek és ajánlások tartalmi elemeit összehasonlítottam,
majd az utolsó oszlopban CSR EMAT elnevezéssel összegeztem úgy, hogy minden szempont
szerepeljen. Próbáltam aszerint megfogalmazni a szempontokat, hogy azok tükrözzék az
irányelvek, ajánlások és a szabvány tartalmát, illetve illeszkedjenek az általam megfogalmazott
CSR szemlélethez is. Ezen tartalmi elemek összegyűjtésével szerettem volna biztosítani, hogy
a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának minden fontos elemére kitérjek. A következő
táblázatok szemléltetik az így kialakult CSR koncepció területeinek tartalmi elemeit, melyekre
épül majd az általam tervezett menedzsment eszköz.
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8. táblázat A CSR koncepció területeinek tartalmi elemei- Menedzsment

Menedzsment

















A misszió tartalmazza a társadalmi felelősségvállalást
Elkötelezett vezetés
Stratégiák kidolgozása, melyek tükrözik a társadalmi felelősségvállalás iránti
elkötelezettséget
Menedzsmentrendszerek (EMAS, ISO 14 000, EFQM, KIR, OSHAS, ILO, SA
8000, ISO 26000, Global Compact
Nem pénzügyi jelentés készítése (pl. GRI)
Kétirányú kommunikáció az érintettekkel
Etikai kódex
A menedzsment és a munkavállalók közötti jó kapcsolat
Érintettek érdekeinek figyelembe vétele
Társadalmilag felelős tevékenységek propagálása
Jogi szabályozások tiszteletben tartása
Ösztönözni az alkalmazottak hatékony részvételét minden szinten a szervezet
társadalmi felelősségvállalási tevékenységeiben
Továbbképzési programok biztosítása
Társadalmi és környezetvédelmi auditok
Etikus és korrupcióellenes magatartás
Díjak, elismerések
Forrás: saját kutatás alapján, 201732

Az ENSZ Globális Egyezményének tartalmi elemei nem szerepelnek a függelékben található
8.1-es részletes táblázatban, mert a menedzsmentre vonatkozóan csak egy szempont volt az
egyezményben, miszerint a vállalkozásnak mindent meg kell tennie a korrupció összes formája
ellen, beleértve a zsarolást és a megvesztegetést is. Mivel ezeket a szempontokat a többi
irányelv is tartalmazza, nem szenteltem külön oszlopot ennek az egy meghatározásnak. A GRI
(Global Reporting Initiative) pedig egyáltalán nem tesz tartalmi említést a Menedzsment
területre vonatkozóan.
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9. táblázat A CSR koncepció területeinek tartalmi elemei- Munkavállalók

Munkavállalók


















Esélyegyenlőség a munkavállalóknak
Élethosszig tartó tanulás- képzések támogatása és biztosítása
Munka-család-pihenés megfelelő aránya
Egyenlő fizetési és karrierlehetőség
Munkahelyi egészség és biztonság (munkabiztonság javítása azon intézkedéseken
kívül, amelyeket egyébként törvényben írnak elő)
Megfelelő munkakörülmények biztosítása
Béren kívüli juttatások
Méltányos bérezés
Elismerés, ösztönző és motivációs rendszer
Munkavállalók tájékoztatása
Menedzsment és munkavállalók kapcsolata
Egyesülési szabadság joga, kollektív tárgyaláshoz való jog
Tisztességes munkafeltételek biztosítása tekintettel a fizetésekre, a munkaidőre, a
heti pihenésre, a szabadságra, biztonságra és egészségre, az anyaság védelmére és a
munka és a család egyensúlyára
Emberi jogok tiszteletben tartása
Kényszer-és gyermekmunka tilalma
Helyi munkavállalók alkalmazása
Dolgozói elégedettség mérés
Forrás: saját kutatás alapján, 201733

A Munkavállalók témakörét kiterjedtebben jártam körbe, mint ahogy ezt a függelékben (8.2)
található részletes táblázat is szemlélteti, mert ez esetben az öt irányelven túl még megnéztem
a nemzetközi munkaügyi normákat megfogalmazó, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
(International Labour Organization, ILO) irányelveit is. Az ILO az ENSZ szakosodott
szervezete, melynek fő célja a munkavállalók alapvető munkaügyi és szociális jogainak
védelme. A Munkavállalók az a terület, melyet a CSR szemlélet kiemelt hangsúllyal kezel és a
CSR EMAT esetében is megkülönböztetett súlyozással bír az értékelésnél. A humántőke
felértékelődött szerepe, a humánerőforrás megtartása és motiválása, mint kiemelkedő
menedzsment feladatok, indokolják véleményem szerint a munkavállalók iránti kiemelt
odafigyelést.
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10. táblázat A CSR koncepció területeinek tartalmi elemei- Környezet

Környezet















Hatékony energia, víz- és hulladékgazdálkodás
Megújuló energiás beruházások
A lehető legkevesebbre csökkenteni a szennyvíz, hulladék és mérgező anyagok
kibocsátását
A természeti erőforrások megőrzése, megújuló energia alkalmazása
A termék teljes életciklusának átgondolása
A levegő, a víz és a biodiverzitás védelmének támogatása
Minimálisra csökkenteni a termék erőforrásigényét
Tisztább termelés és öko-hatékonyság
Szelektív hulladékkezelés
Hatékony anyaghasználat
Környezetbarát technológia/termék fejlesztés
KIR, ISO 14001 és EMAS
Folyamatosan törekedjen a vállalat környezetvédelmi teljesítményének állandó
javítására
Környezeti hatásvizsgálat
Forrás: saját kutatás alapján, 201734

A környezetre vonatkozó szempontok minden irányelvben szerepeltek, mivel a környezet és a
társadalom az a két terület, amely megtalálható a CSR szemléletben és a fenntartható fejlődés
pillérei között is. Mivel a környezetközpontú irányítási rendszer, az ISO 14 001 és az EMAS
olyan irányelvek, melyek magukba foglalják az összes felsorolt területet a környezetvédelem
terén, ezért az alkritériumok megfogalmazásakor elegendőnek tartom ezek meglétére (vagy a
KIR alapú működésre) rákérdezni.
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11. táblázat A CSR koncepció területeinek tartalmi elemei- Társadalom

Társadalom












Helyi közösséggel való kapcsolat (részvétel a helyi partnerségben)
Munkahelyteremtés, adók, beruházások, helyi munkaerő képzése
Társadalmilag felelős befektetések (SRI)- TFB- nyugdíj- és befektetési alapok)
Filantróp tevékenységek (szponzoráció, jótékonyság, alapítványok, adományozó
programok, önkéntesség)
Korrupció ellenes működés
Kormányközi elvek és megállapodások (ILO, OECD, ENSZ)
Együttműködési megállapodás szakszervezetekkel és civil szervezetekkel
Üzleti partnerekkel és beszállítókkal való együttműködés
"Fair trade/ tisztességes üzlet"
Technológiai és termékfejlesztés
CSR programokban való részvétel
Forrás: saját kutatás alapján, 201735

A Társadalom vonatkozásában az adófizetés, a munkahelyek biztosítása, a tisztességes verseny
és együttműködés kérdése megjelenik mindegyik irányelvben, de a partnerség, a közösségi
szerepvállalás, illetve a filantróp tevékenységek csak az Európai Bizottság Zöld Könyvében és
az ISO 26000-ben jelennek meg, amik kimondottan a CSR-ra lettek kidolgozva.
12. táblázat A CSR koncepció területeinek tartalmi elemei- Termék & Szolgáltatás

Termék & Szolgáltatás












Biztonságos és jó minőségű termék/szolgáltatás
Tájékoztatás- szociális és ökocímkék, termékjelzések
Vevők tájékoztatása- valósághű információk közlése, vevők megtévesztésének
elkerülése
Termék/szolgáltatás fejlesztés, innováció
Termékdíjak
A fogyasztói érdekek tiszteletben tartása
Hatékony vevőszolgálat, reklamációk kezelése
Társadalmilag felelős ellátási lánc támogatása
Vásárlói adatvédelem
Szabadság a fogyasztók számára, hogy ismertessék álláspontjukat
Vevői elégedettség
Forrás: saját kutatás alapján, 201736
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Az ENSZ Globális Egyezményének tartalmi elemei nem szerepelnek a Termék és
Szolgáltatásra vonatkozó összesítő táblázatban (8.5), mert erre vonatkozóan csak egy
megállapítást fogalmaz meg, mely szerint olyan minőségi áruk, vagy szolgáltatások biztosítását
tartja szükségesnek, amelyek javítják életünket. Mivel ez a szempont a többi irányelv esetén is
előkerült, ezért nem lett külön a Globális Egyezmény a táblázatban feltüntetve.
A CSR koncepció területeinek és tartalmi elemeinek ismertetését követően, a 4.4-es fejezetben
bemutatom a CSR szemléletre vonatkozó mérési lehetőségeket.

4.4

A CSR mérési lehetőségei
Dolgozatomat a CSR mérési lehetőségeivel folytatom azzal a céllal, hogy egyrészt

bemutassam a köztük lévő hasonlóságot és eltérést, másrészt, hogy rávilágítsak azokra a
szempontokra, amik indokolják az általam tervezett mérési módszer szükségszerűségét és
helytállóságát. 2017-től az Európai Unió előírja a nem pénzügyi jelentések készítését a
legnagyobb uniós cégek számára. A jelentéskészítés és mérés szerepe egyre fontosabb a
nyomonkövetés és a kommunikáció szempontjából. Ezek az értékelések nemcsak a többi
vállalattal történő összehasonlítást teszik lehetővé, de az eredmények alapján lehetőséget
kínálnak a fejlesztési irányok meghatározására is. Az érintettek irányából egyre nagyobb igény
mutatkozik a jelentések iránt, mert például egy befektetési döntést megelőzően a pénzügyi
adatokon túl fontos lehet a befektető számára, hogy az adott vállalat milyen felelős
tevékenységet végez, hisz ez kihatással van a vállalatról kialakult

imázsképre.

Megkülönböztetünk környezeti-, fenntarthatósági- és CSR jelentéseket. A környezeti jelentések
a vállalat környezeti teljesítményére fókuszálnak, míg a fenntarthatósági jelentések ezen kívül
bemutatják a vállalat főbb gazdasági teljesítménymutatóit és társadalmi tevékenységét. Az,
hogy a fenntarthatósági jelentés miben tér el a CSR jelentéstől még nem tisztázott. (Csigéné,
2008) A gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy ebben az esetben is összemosódik a két fogalom
és gyakran a CSR jelentésként szereplő jelentések is a fentartható fejlődés pillérei alapján
készülnek. Ezért is tartom fontosnak a CSR koncepció területeinek és tartalmi elemeinek a
meghatározását, melyek egyfajta checklistaként szolgálhatnak a CSR jelentések készítése
során. A fenntarthatósági jelentések legelfogadottabb keretrendszere a korábbi fejezetben
bemutatott GRI (Global Reporting Initiative). Az útmutató alapján a vállalatok
fenntarthatóságát hat terület mentén lehet értékelni: környezetvédelem, gazdasági teljesítmény,
emberi jogok, munkahelyi körülmények, termékfelelősség és társadalmi hatás. A
nagyvállalatok jártasak a nemzetközi standardok és keretrendszerek gyakorlati alkalmazása
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terén, de a kis- és középvállalkozásoknak a vállalati sajátosságaik (erőforrás- és
információhiány, létfenntartásért folytatott harc…) végett korlátozotabbak a lehetőségei.
(Chikán et al., 2006; Fülöp–Szegedi, 2006; Szlávik et al., 2006; Malotay et al. 2007; Csáfor,
2008; Csigéné, 2008; Málovics et al. 2008)

4.4.1 CRI (Corporate Responsibility Index)
A CSR mérésére jelenleg a leginkább elfogadott módszer a Business in the Community
által kidolgozott Corporate Responsibility Index. Ez a módszer közel sem olyan ismert és
elterjedt a gyakorlatban, mint a GRI, viszont azokat a területeket méri, amelyek a CSR
koncepcióhoz tartoznak. A mért területek a közösségekre való hatás, a környezeti teljesítmény,
a piacon való viselkedés és a munkahelyi körülmények. A második fejezetben szemléltettem a
fenntartható fejlődés és a CSR koncepció közös és eltérő elemeit, melyet a 14. ábrán látható
GRI és CRI mérő módszerek indikátor csoportjai szintén megerősítenek.

14. ábra A GRI és CRI indikátorcsoportjai
Forrás: saját szerkesztés Csigéné, 2008 alapján
A GRI a fenntarthatóság mérésére és jelentéskészítésére kidolgozott módszer, míg a CRI a
vállalatok társadalmi felelősségvállalást méri. A két mérőeszköz összehasonlításakor
megállapítható, hogy a gazdasági indikátorok és az emberi jogok kérdéskörét leszámítva
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megegyeznek a vizsgált területek. A CRI piacra vonatkozó területe is a termék/szolgáltatás
felelősségégének témakörét vizsgálja.

90

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés

4.4.2 Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
A Dow Jones Sustainability Indexet 1999-től használják a vállalatok fenntartható
teljesítményének mérésére37. A vállalati fenntarthatóságot definiálja, mely szerint ez egy olyan
„üzleti szemlélet, mely úgy növeli a részvényesi értéket, hogy kiaknázza a lehetőségeket és
menedzseli a kockázatokat, melyek a gazdasági, társadalmi és környezeti fejlesztésekben
rejlenek” (Vogel, 2006:11). Az elemzés során a vállalat gazdasági, környezeti és társadalmi
szempontjait

vizsgálják

és

értékelik,

kitérve

a

kockázatmenedzsment,

branding,

éghajlatváltozás mérséklése, ellátási lánc szabványai és munkaügyi gyakorlatok kérdésköreire.

15. ábra DJSI értékelés területei és eszközei
Forrás: saját szerkesztés Vogel (2006) és38 alapján
Az ábrán látható, hogy ez a mérési modell szintén a fenntartható fejlődés három alappillére
szerint évente értékeli azokat a vállalatokat, akik ennek a módszernek kötelezik el magukat. A
kritériumok megoszlása egyenlő arányban történik, 33% a gazdasági, 33% a környezeti és 33%
a társadalmi dimenzió aránya. A súlyozás szempontjából 57%-al az ipari kritériumok és 43%al az általános kritériumok szerepelnek a módszerben. Kérdőíves felmérést készítenek
(Corporate

Sustainability Assessment),

vállalati

dokumentumelemzést

végeznek

és

megkérdezik a vállalat érintettjeit is. Érdekessége a módszernek, hogy attól a pillanattól kezdve,
37
38

http://www.sustainability-indices.com/
www.sustainability-indices.com
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ahogy egy vállalat bekerül a Dow Jones Sustainability Index adatbázisába, napi szinten nyomon
követik média megjelenéseit. Abban az esetben, ha negatív kritika éri a vállalat tevékenységét
például a kereskedelmi gyakorlat, az emberi jogok megsértése, elbocsátások, vagy
munkavállalói jogviták, esetleges katasztrófák okozása terén, kizárásra kerül a tagok listájából.
(Benn-Bolton, 2015)

4.4.3 SROI
A Social Return On Investment (SROI), magyarul a társadalmi befektetés megtérülése,
egy olyan mérési keretrendszer, amely bizonyos alapelvek mentén azokat az értékeket méri,
(például környezeti és társadalmi értékek), melyek nem részei a hagyományos könyvelésnek.
Bármely szervezet alkalmazhatja ezt a módszert az érintettekre gyakorolt hatás értékelésére,
azonosíthatja a teljesítmény javításának módjait és növelheti a befektetések teljesítményét. A
SROI azokat a változásokat méri, amik a társadalom szempontjából hozzáadott értékkel bírnak.
Maga a változást értékeli, és méri a társadalmi, környezeti és gazdasági eredmények
szempontjából. Megmutatja, hogy a befektetések ezeken a területeken milyen mértékű
megtérülést eredményeznek. (SROI= Total Present Value/ Total Inputs, magyarul: a teljes
jelenérték/ összes ráfordítás) A 3: 1 arány azt jelzi a SROI esetében, hogy például £ 1 befektetés,
3 £ társadalmi értéket eredményez.
A SROI-nak két típusa létezik:


Értékelő: a tényleges eredmények alapján, amelyek már megvalósultak



Előrejelző: amely előrejelzi, hogy mennyi társadalmi érték keletkezik, ha a
tervezetteknek megfelelően alakulnak a tevékenységek és az ezekből származtatott
eredményeknek

A SROI alapelvei:


Az érintettek bevonása



A változások megértése



A dolgok értékelése



Tényekre való támaszkodás



Valós (és nem túlzó) információk közlése



Őszinteség, áttekinthetőség biztosítása



Eredmények ellenőrzése (SROI Guide, 2012)
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16. ábra A SROI alkalmazásának 6 lépése
Forrás: saját szerkesztés a SROI Guide (2012) alapján39

4.4.4 UNDP
Az UNDP40 támogatásával 2010-ben egy projekt keretén belül, ami a CSR gyakorlatok
átláthatóságának és hitelességének javítására irányult, egy nemzetközi szakértői csoport egy 25
kérdésből álló önértékelő kérdőívet és az ehhez tartozó kézikönyvet adott ki. Céljuk, hogy a
kézikönyv útmutatóul szolgáljon és irányelveket adjon a vállalatoknak a CSR gyakorlati
megvalósításához és Európa szerte alkalmazható mérési és monitorozási rendszert biztosítson
a kis- és nagyvállalatok számára egyaránt. Az önértékelés során öt terület kerül értékelésre:
irányítás, környezet, munkaügyi kapcsolatok, közösségi kapcsolatok, üzleti tényezők. Az öt
átfogó kategória mindegyikéhez öt indikátor, az indikátorokhoz pedig egyenként egy-egy
kérdés kapcsolódik. 100 pontos az értékelés, minden kategória esetén maximum 20 pont érhető
el. A vállalatok ennek az önértékelési kérdőívnek a segítségével értékelhetik CSR gyakorlatuk
mértékét. A kérdőív a fenntartható fejlődés három alappillére mentén lett kidolgozva, mint

39

http://www.socialvalueuk.org/resources/sroi-guide/
UNDP
(2010):
Önértékelő
kézikönyv
vállalatok
számára.
http://www.kovet.hu/sites/default/files/knowledge/csr_selfassessment_handbook_for_companies_a4_hungarianfinal.pdf
40
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ahogy ezt az értékelő rendszer 5. területe (az üzleti tényezők) és a kézikönyv 11. oldalán
megfogalmazott definíció is megerősíti.
13. táblázat A fenntarthatóság mérésére az UNDP támogatásával kidolgozott önértékelő
kérdőív területei
Irányítás

20 pont

Környezet

20 pont

Munkaügyi kapcsolatok

20 pont

Közösségi kapcsolatok

20 pont

Üzleti környezet

20 pont
Forrás: saját szerkesztés az UNDP (2010) alapján

4.4.5 Összegzés
Megismerve a jelenleg használt mérési módszereket elmondható, hogy a legtöbbjük a
fenntartható fejlődés koncepciója és pillérei (Társadalom, Környezet, Gazdaság) alapján került
kidolgozásra. A CRI az a módszer, ami leginkább a CSR területeinek mérésére fókuszál. Mivel
a CSR menedzsment szintű alkalmazásának elősegítése és a szemlélet integrálása a vállalati
működésbe a cél, ezért elengedhetetlennek tartom, hogy a vezetés és stratégia kérdésével is
foglalkozzon a mérés. Ehhez az elképzeléshez nagyon közel áll az UNDP által támogatott
önértékelési kérdőív, ami a CSR értékelés elnevezést kapta, de mint azt már korábban is írtam,
a módszer a fenntarthatósági pillérekre épül. A CSR szemlélet meghatározó eleme a helyi
sajátosságokhoz való alkalmazkodás és az érintettek érdekeinek figyelembe vétele. Fontos,
hogy olyan CSR stratégiát fogalmazzon meg az adott vállalat, amely a helyi kultúra
sajátosságaival és a társadalom igényeivel összhangban van. Gondolok itt arra, hogy egy
globálisan tevékenykedő vállalat nem biztos, hogy ugyanazt a CSR politikát tudja folytatni a
különböző kultúrával rendelkező országokban lévő telephelyein, mert van, ahol az ivóvízellátás
jelenti a legnagyobb társadalmi problémát, máshol pedig a nemek közötti esélyegyenlőség.
Az ismertetett mérési módszerek közül a CRI koncepciója hasonlít leginkább az általam
definiált CSR szemlélethez, a többi módszer alapja a fenntartható fejlődés 3 alappillére. Ezeket
a nemzetközi módszereket másrészről leginkább a nagyvállalatok használják, mert a kisebb
vállalkozások vezetői ezeket a módszereket túl bonyolultnak és időigényesnek tartják. Éppen
ezért a célom egy olyan könnyen értelmezhető mérési módszer és iránymutató kidolgozása,
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mely a menedzsment szintű alkalmazást szem előtt tartva, a CSR koncepció tartalmi elemeire
és a TQM logikára építve segíti a vállalkozások CSR menedzsmentjét.
Összességében megállapítható, hogy nemcsak magyar nyelvű mérőeszközből van hiány, hanem
nemzetközi szinten sincs olyan elérhető mérőeszköz, amely az irányelvek, szabvány és
ajánlások alapján meghatározott CSR tevékenységeket és azok menedzsment szintű
alkalmazását méri. A CRI (Corporate Responsibility Index) az egyetlen jelenleg elérhető mérési
módszer, ami az általam definiált CSR szemléletet méri, de nem tartalmaz a menedzsmentre
vonatkozó szempontokat, márpedig így a tudatos, menedzsment szintű megvalósulást nehéz
lenne értékelni. A szakirodalmi levezetés eredményeként is megállapítható, hogy szükséges egy
mérőeszköz kidolgozása a CSR tevékenységek és a menedzsment szintű alkalmazás mérésére.

4.5

Minőségmenedzsment mérése- kiválóság modellek
A CRI mérési módszer koncepciója nagyon hasonló az általam megfogalmazott CSR

koncepcióhoz. A különbség abban rejlik, hogy a CRI értékeli a koncepció egyes területeinek a
tevékenységét, de nem szentel figyelmet a stratégia és vezetés kérdésének. Mivel célom a CSR
menedzsment szintű alkalmazását támogató eszköz kialakítása, ezért, ahogy a korábbi
fejezetben írtam, egy kiválóság modell megfelelő keretrendszert biztosítana. Ezáltal nemcsak a
CSR kiválóság, de a TQM filozófia szerinti folyamatos tanulás, innováció és fejlődés is
megvalósulna, biztosítva a vállalkozások sikeres működésének feltételeit.
A minőség az elmúlt évtizedekben stratégiai kategóriává, az egyik legfontosabb
versenytényezővé vált. A minőségirányítási rendszerek nélkülözhetetlenné váltak a szervezetek
mindennapjaiban. Ezen rendszerek alapjául gyakran az ISO, a regionális, vagy a nemzeti
kiválóság modellek szolgálnak. A 80-as években a japán vállalatok sikerei a Teljeskörű
Minőségszabályozással (TQC) arra ösztönözték az amerikai vezetőket, majd a 90-es években
az európai vezetőket is, hogy különböző eszközöket fejlesszenek ki a kiválóság elérésére. A
kiválóság modellek, melyek a TQM filozófia alapján működnek, alkalmasak a vállalatok
minőségügyi teljesítményének összehasonlítására és a legjobb gyakorlatok kiejelölésére. Ezek
a modellek vállalati szintű értékelést adnak a kritériumrendszerben meghatározott szempontok
alapján. (Szabó-Nagy, 2009)
1957-ben hozták létre az első minőség díjat, a japán Deming díjat, a minőségügy területén
kiemelkedő eredményt felmutató szervezetek elismerésére. Ezt követte az amerikai Malcolm
Baldrige Díj (1988), majd 1992-ben az Európai Minőség Díj. A kiválósági vagy minőség díj
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alapú modellek világszerte elterjedtek a gyakorlatban. Bár a kritériumok száma és pontértéke
eltér egymástól, a cél mindegyik esetében a legjobbnak tartott gyakorlat megtalálása és a
folyamatos fejlesztés. (Csiszár, 2003)
Varga Lajos (2009) szerint a kiválósági modellek abban is megegyeznek, hogy mindegyikben
megtalálható a fenntartható fejlődés néhány eleme (társadalmi vagy környezetvédelmi
vonatkozások), de kiemelten, a fenntarthatóság kérdéskörével egyik modell sem foglalkozik.
Az önértékelés a TQM filozófiához kötődő minőségértékelési módszer, amely túlmutat a
hagyományos értelemben vett minőségügyi teljesítmények vizsgálatán. Az értékelés alapja egy
TQM filozófiájú menedzsment rendszer, melynek a célja a vállalat fejlesztése, ennek érdekében
feltárja a szervezet erősségeit és a fejlesztendő területeket. Az önértékelés lehetővé teszi a
szervezet számára, hogy rangsorolja a fejlesztendő területeket, majd beépítse stratégiai tervébe
a változások elérésére vonatkozó célokat, és változtasson ezáltal adottságain. (Bernáth, 2008)

4.5.1 Baldrige modell (NIST)
Az USA-ban a Malcolm Baldrige díjjal ismerik el a TQM szemlélet sikeres bevezetését
és alkalmazását. (Mustafa et. al., 2004) A Deming díj tapasztalatainak felhasználásával 1987ben hozták létre a Malcolm Baldrige díjat (Malcolm Baldrige National Quality Award). A díj
nagyon gyorsan népszerűvé vált az amerikai vállalatok és intézmények eredményeinek
mérésében és a megfelelő értékrend kialakításában. (Kövesi-Topár, 2006) A Malcolm Baldrige
Criteria for Performance Excellence olyan menedzsment keretrendszer, amelynek
önértékelésen alapuló alkalmazása által azonosítani lehet a szervezeti erősségeket és
fejlesztendő területeket. A keretrendszer hét kulcskategóriája mentén értékelik a vállalatokat:
(1) Vezetés; (2) Stratégiai tervezés; (3) Vevő- és piacközpontúság; (4) Mérés, elemzés és
tudásmenedzsment; (5) Humánerőforrás fókusz; (6) Folyamatmenedzsment, (7) Üzleti
eredmények. (Hodgetts et al., 1999)
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17. ábra Baldrige kiválósági modell
Forrás: www.nist.gov/baldrige
A teljes körű minőségirányításban követelmény a szervezet folyamatos fejlődése. A Malcolm
Baldrige díj kiírása is tükrözi a folyamatos fejlesztést, mivel a díj kritériumrendszerét évről évre
felülvizsgálják és kisebb-nagyobb mértékben változtatják. A díjra pályázónak önértékelés
keretében kell kifejtenie, hogy az egyes kritériumok esetében mit és hogyan tett a teljes körű
minőségirányítás bevezetése és alkalmazása terén. Az önértékelés során be kell mutatni, hogy
az alapvető értékeket (core value) a teljes szervezetre és a 7 kritérium esetén miként alkalmazta
a pályázó41. Az alapvető értékek a következők:

41



a vevő által elvárt minőség



vezetés



folyamatos fejlesztés és tanulás



az alkalmazottak részvétele és fejlődése



a gyors reagálás felelőssége



minőségtervezés és problémamegelőzés



hosszú távú jövőben való gondolkodás



tényeken alapuló vezetés



együttműködésen alapuló fejlesztés

https://www.nist.gov/baldrige
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szervezeti felelősség



eredményorientáltság

A díj egyik célja, hogy a legjobbak tapasztalataiból mások is tanulhassanak. Bár az EFQM
modellhez hasonlóan ez a módszer is alkalmazható bármilyen szektorban tevékenykedő és
bármilyen méretű vállalat esetében, a Baldridge Díj nyertesei leginkább a nagyvállalati
kategóriából kerülnek ki. Ennek legfőbb okai Ahire és Golhar (1996) szerint, hogy a kkv-k
kevésbé tudnak beszállítóikra hatást gyakorolni és érdekeltté tenni őket a minőségi
erőfeszítésekben, valamint kevésbé veszik komolyan a humánerőforrás menedzsment
stratégiák fontosságát. Kotey és Slade (2005) szerint az alkalmazottak bevonása és
felhatalmazása alacsonyabb mértékű a kkv-k esetében. Siropolis (1994) mindezt a
menedzsment tapasztalat hiányával, a rövid távú szempontok érvényesítésével, valamint a
benchmarking alkalmazásának alacsonyabb szintjével magyarázza.
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4.5.2 EFQM modell
Az Európai Üzleti Kiválóság Modell nagyon hasonló a Baldrige modellhez,
kidolgozásához a Baldrige díj tapasztalatait vették alapul. A European Foundation for Quality
Management (EFQM) szervezet hozta létre 1988-ban a modellt, a Baldrige modell egyfajta
európai változataként. Az EFQM szervezetet Európa vezető cégei alapították azzal a céllal,
hogy a TQM szemlélet terjesztésével nőjön az európai szervezetek eredményessége és
hatékonysága. (Kövesi-Topár, 2006)
Az EFQM alapú önértékelés célja, hogy azonosítsa a szervezet erősségeit és gyengeségeit, majd
meghatározza a fejlődés főbb irányait és a fejlesztendő területeket. Az Európai Minőségdíj egy
pályázati rendszer, ahol a pályáztatás vállalati kategóriánként történik. Szakértői szervezet
vizsgálja felül a vállalat által elkészített önértékelést, majd minősíti azt. Kiválónak minősülnek
azok a vállalatok, amelyek a következő területeken sikeresek: eredmények, vevői irányultság,
vezetés állandósága, folyamatok és tények alapján történő vezetés, alkalmazottak fejlesztése és
befolyásolása, folyamatos- tanulás, fejlesztés, innováció-, partnerkapcsolatok fejlesztése,
társadalmi felelősség. A pályázat végeredménye a legjobbnak járó Kiválóság Díj elnyerése,
melynek erős PR hatása is van. (Angyal, 2009: 163)
Az EFQM modell alapkoncepciója a következő alapelvekre épül (Kövesi-Topár, 2006):


nem kötelezően előírt végrehajtandó lépéseket tartalmaz



a vevő áll a középpontban



központi szerepet kap a munkatársak szakmai fejlődése és részvétele a minőség
fejlesztésében



a folyamatok és tények állnak a középpontban



a vezetés és a céloknak való megfelelés egységének fontossága



a társadalom iránti felelősség



eredményorientáltság

Az EFQM modell képessé teszi a szervezeteket arra, hogy: 1. értékeljék, hol tartanak a
kiválóság felé vezető úton, 2. segít megérteni a kulcs erősségeket és az esetleges
hiányosságokat, 3. segít kialakítani egy közös gondolkodásmódot, 4. integrálja a meglévő és a
tervezett kezdeményezéseket, 5. segít kialakítani a szervezet irányítási rendszerének alapvető
struktúráját. Az EFQM modell holisztikus áttekintést ad a szervezetről. (Rusjan, 2005) Az
EFQM modell alapját képezik:
99

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés



a Kiválóság Alapelvek: amelyek bármely szervezet esetén nélkülözhetetlenek a
fenntartható kiválóság eléréséhez, a kiváló szervezeti kultúra jellemzői,



az EFQM Kiválóság Modell: egy keretrendszer, amely segít a szervezeteknek a
Kiválóság Alapelveket és a Radar logikát átültetni a gyakorlatba,



a RADAR logika: egy dinamikus értékelési keretrendszer, amely kijelöli a cél
érdekében leküzdendő kihívásokat. (EFQM, 2013)42

18. ábra EFQM modell
Forrás: http://www.efqm.org
Az EFQM modell 5 Adottság- és 4 Eredménykritérium vizsgálatára épül, a 9 főkritérium 32
alkritériumot integrál. Az Adottságok terén található 24 alkritérium alapján méri fel a szervezet,
hogy miként történik a feladatok megoldása, a tevékenységek kivitelezése, milyen módszereket
alkalmaznak, azaz összességében azt mutatják be, hogy mit tesz a szervezet céljai elérése
érdekében. A maradék 8 alkritérium által meghatározott Eredmény oldalon azt látjuk, hogy mit
ért el a szervezet. Az Eredmények az Adottságokból erednek, az Adottságokat pedig az
Eredményekből származó visszajelzések alapján lehet továbbfejleszteni. A tanulás, kreativitás
és az innováció támogatja az Adottságok fejlesztését, ami viszont az Eredmények javulását
okozza43.
A TQM alapelvek megvalósulásáról tükörképet ad az EFQM modell. A modellt az EFQM
tanácsadók javaslatai alapján rendszeresen felülvizsgálják, kritériumait korszerűsítik. A modell
célja az is, hogy lehetővé tegyék a versenytársak összehasonlítását a versenyelőny megszerzése

42
43

EFQM Kiválóság modell (2013). EFQM Brussels. ISBN: 978-90-5236-687-6
http://www.efqm.org
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és megtartása érdekében. Az európai vállalatok esetében az EFQM Kiválósági Modell
presztízzsel rendelkezik, amit az is bizonyít, hogy az Európai Minőségi Díjra pályázó
szervezetek száma folyamatosan nő. (Molnárné, 2000)
Sződi (2006) a hazai minőség díjak tapasztalatát összefoglalva kiemeli, hogy az EFQM minden
területen használható, és a regionális minőség díjak alapját is ez a modell képezi. Mikó (2006)
szerint Magyarországon is terjed az önértékelés, és a nemzeti és regionális minőség díjakra
pályázatot benyújtó magyar vállalatok száma. Mikó (2004) a kkv-k minőségügyi feladatai
között említi a teljesítménymérés, a minőségfejlesztési rendszerek és módszerek
alkalmazásának szükségességét. A kkv-k versenyképességét növelő módszerek között kiemelt
szerepet szán az önértékelésnek. Berényi László (2006) szerint a folyamatszemléletből érdemes
kiindulni a stratégiaalkotás megalapozásánál, éppen ezért meghatározó tényezőnek,
alapkövetelménynek tartja a szerző az EFQM modellt a menedzsment szemléletben.

4.5.3 Összegzés
Az EFQM modell Európában a legszélesebb körben alkalmazott szervezeti
keretrendszer (Eskildsen és Dahlgaard, 2000), valamint a legtöbb regionális és nemzeti minőség
díj alapját képezi. Az EFQM Kiválóság modell megkérdőjelezhetetlen TQM benchmark az
európai vállalatok körében, és ezt az alkalmazás különböző szintjeihez kapcsolódó elismerések
is erősítik. (Szövetség a Kiválóságért, 2007) Magyarországon 1996-ban a miniszterelnök
alapította meg a Magyar Nemzeti Minőségi Díjat, melyet minden évben a Minőségi Világnapon
adnak át a teljes körű minőségirányítás terén legjobb eredményt elért vállalkozásnak. A díjat
pályázat útján lehet elnyerni. Az elismerés lényege, hogy nem a termék vagy a szolgáltatás
minőségét díjazzák, hanem az egész szervezet tevékenységét az üzleti kiválóság elérésében.
(Róth, 2006) A Magyar Nemzeti Minőségi Díj modellje megegyezik az EFQM üzleti kiválóság
modelljével.
Jelen fejezetben bemutatásra kerültek a gyakorlatban alkalmazott kiválóság modellek, mert,
ahogy azt a korábbi fejezetben megfogalmaztam, célom volt megtalálni azt a kiválóság modellt,
mely az általam tervezett eszköz keretrendszerét adhatja. A Baldrige modell leginkább az
amerikai nagyvállalatok körében terjedt el. Ezzel szemben az EFQM modellt az európai
vállalatvezetők alakították ki saját kulturális jellemvonásaik mentén. Mivel Magyarországon is
ez a modell a Minőségi Díj alapja, és közelebb áll a kultúránkhoz, mint a Baldrige modell, ezért
az EFQM kiválóság modellt választom az általam tervezett CSR menedzsment eszköz
alapjaként. Az EFQM modellt is folyamatosan alakítják, fejlesztik, új kritériumokat
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integrálnak, vagy éppen alkalmazzák a keretrendszert egy teljesen új szempontú mérés
kialakítására, mint ahogy ez olvasható Szabó Lajos (2017) könyvében. A szerző arról ír, hogy
miként integrálták kollégáival a fenntarthatóság kritériumait a Project Excellence modellbe. A
Project Excellence modell a projektek átfogó, komplex értékeléséhez nyújt keretet, melyet a
Német Projekt Menedzsment Szövetség dolgozott ki 1996-ban az EFQM mintájára. A
modellből azonban hiányoztak a fenntarthatósági szempontok, az innováció és a kreativitás. Az
EFQM szervezet tagjai is felismerték, hogy a modellbe szükséges integrálni a fenntarthatóság
elemeit, és ezt meg is tették a fejlesztése során (EFQM Framework for Sustainability
elnevezéssel), de arról nincs tudomásom, hogy a Project Excellence modellhez hasonlóan
készült volna CSR Excellence modell abban az értelmezésben, ahogy a CSR a disszertációban
megfogalmazásra került.
A folytatásban a célom egy CSR kiválóság menedzsment eszköz kialakítása, amely segíti a
vállalkozások vezetőit a CSR szemlélet menedzsment szintű alkalmazásában és a CSR
kiválóság mérésében.
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5.

A CSR EMAT menedzsment eszköz és az elvégzett elemzések
bemutatása
Jelen fejezetben bemutatásra kerül a CSR EMAT menedzsment eszköz kialakításának

folyamata és az eredmények alapján elvégzett elemzések során alkalmazott módszertan. A CSR
EMAT bemutatását követően ismertetem a validációs folyamatot, az adatgyűjtést és a mintában
szereplő vállalkozások értékelési folyamatát. Az értékelés eredményeinek statisztikai
elemzésével zárom a fejezetet.
Dolgozatomban, mint ahogy azt a bevezetésben írtam, a kutatás módszertana ketté válik.
Feltáró jellegű kutatást használtam az első két hipotézis igazolásához. A szekunder kutatás
során tártam fel azokat az információkat, melyek megerősítik a CSR menedzsment eszköz
szükségességét és megalapozzák felépítését. Az Európai Unió törekvései és a hazai kutatások
eredményei alapján elmondható, hogy fontos lenne egy iránymutató, egy menedzsment eszköz
a CSR szemlélet tudatos alkalmazásához. Annak érdekében, hogy ez egy olyan gyakorlati
eszköz legyen, amely a sikeres és fenntartható vállalati működést támogatja, egy már az európai
cégek által széles körben használt kiválóság modellt választottam keretrendszerként. A
szakirodalom feldolgozásának eredményeként továbbá meghatároztam a társadalmi
felelősségvállalás koncepciójának területeit és tartalmi elemeit, melyek alapján a továbbiakban
a kritériumok és alkritériumok kerülnek megfogalmazásra.

5.1

A kutatás lefolytatása
A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kutatásával 2010 óta foglalkozom.

Először szállodák CSR tevékenységét vizsgáltam, majd kiterjedt ez az érdeklődés minden
típusú vállalkozásra. Viszonylag hamar nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a témakört illetően
sokféle megközelítéssel és értelmezéssel találkozhatunk, így nem volt meglepő, hogy a
vállalatvezetők sem tudják igazán definiálni a CSR fogalmát és a hozzá kapcsolódó
tevékenységeket. Ha csak felületesen ismerünk meg egy jelenséget, vagy szemléletet, könnyen
téves elképzelést alkothatunk róla, mint ahogy ez a CSR esetében is tapasztalható. Mivel az
MBA-s hallgatók és vállalkozó ismerőseim körében azt tapasztaltam, hogy kevésbé a
hozzáállás, mind inkább az információhiány jelenti a CSR szemlélet tudatos alkalmazásának a
korlátját, kutatásom céljaként egy olyan gyakorlati eszköz kialakítását tűztem ki, ami ezt az
információt megadhatja. Őszintén hiszek abban, hogy ha a vezetők megismerik és megértik a
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CSR szemléletet és a tudatos alkalmazásból származtatott eredményeket, az eddig kialakult
vélemények megváltoznak.
A kutatás alapvető eleme volt meghatároznom a CSR fogalmát, mert az első években, amikor
elkezdtem a témáról olvasni, nem tűnt egyértelműnek számomra sem, mit is jelent ez a
szemlélet valójában. Bár a CSR szemléletet több szerző is definiálta, a koncepció területeit
illetően nem találkoztam általánosan elfogadott meghatározással, legalábbis olyan értelemben
nem, ami véleményem szerint a vállalkozások vezetőinek segítene beazonosítani a CSR
gyakorlati elemeit. A CSR fogalmi és tartalmi lehatárolásával kiküszöbölhetővé válna az a
probléma, hogy mindenki máskét értelmezi a szemléletet. Ennek okán a kutatás következő
lépése volt a CSR koncepció területeinek és tartalmi elemeinek meghatározása. Ezt követően
kiválasztottam az EFQM modellt keretrendszerként. Annak érdekében, hogy megismerjem az
EFQM modellt, elvégeztem egy online képzést, The Basic Assessor Training44 (BAT), amit az
EFQM szervezet hirdet azok számára, akik szeretnék a modellt bevezetni a vállalati
működésükbe, vagy kiválóság értékeléssel terveznek foglalkozni. A képzés során megismertem
az EFQM modellt, a felépítését, a kritériumrendszert és a RADAR logikát. Ezt követően
kezdtem hozzá a saját modellem kialakításához.

5.2

A CSR EMAT és az EFQM modell összehasonlítása
Jelen fejezetben szeretném bemutatni a CSR EMAT menedzsment eszköz tartalmi

elemeit. A szakirodalmi részben részletesen bemutatott irányelvek, ajánlások és szabvány45 (az
Európai Bizottság Zöld Könyve, az ENSZ Globális Egyezménye, a Global Reporting Initiative,
az OECD irányelvek és az ISO 26 000) alapján határoztam meg a CSR koncepció 5 területét
(Menedzsment, Munkavállalók, Társadalom, Környezet, Termék & Szolgáltatás), melyek a
menedzsment eszköz alapelemeit, azaz a kritériumait képezik.
A 4.3-as fejezetben a CSR koncepció területeinek tartalmi elemei is bemutatásra kerültek (8tól 12- ig táblázat). Fontos szempont volt, hogy az összegyűjtött tartalmi elemek alapján olyan
alkritériumokat fogalmazzak meg, melyek egyrészről magukba foglalják az irányelvekben
meghatározott szempontokat, másrészről pedig mérhetőek és értékelhetőek legyenek bármilyen
típusú és méretű vállalkozás esetében. Mivel az értékelő szempontrendszer az alkritériumok
alapján épül fel, így a megfogalmazásuk során arra is törekedtem, hogy könnyen
44

http://www.efqm.org/what-we-do/training/basic-assessor-training
www.unglobalcompact.org/ www.globalreporting.org/ www.iso.org/
http://www.oecd.org
45
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értelmezhetőek legyenek a vezetők számára az önértékelés során. Azok a tartalmi elemek,
amelyek nem alkritériumként kerültek megfogalmazásra, tájékoztató pontként segítik ezek
értelmezését.
14. táblázat Az EFQM modell és a CSR EMAT területeinek összehasonlítása

EFQM modell

CSR EMAT

Vezetés

Vezetés

Stratégia

Stratégia

Emberek

Munkavállalók

Partnerkapcsolatok és erőforrások

Társadalom & Környezet

Folyamatok, termékek és szolgáltatások

Termék & Szolgáltatás

Munkatársi eredmények

Munkavállalói eredmények

Vevői eredmények

Vevői eredmények

Társadalmi eredmények

Társadalmi & Környezeti eredmények

Üzleti eredmények

Stratégiai eredmények
Forrás: saját kutatás 2017

A 14. táblázat alapján jól látható, hogy az EFQM modellbe tökéletesen beleilleszthető a CSR
koncepció öt területe. Az is szembetűnő, hogy a két modell területei szinte alig különböznek
egymástól. Ami viszont lényeges különbség, hogy bár az EFQM modell logikai felépítését
megtartottam, a tartalmát teljes egészében az öt irányelv tartalmi elemeivel töltöttem fel. A CSR
EMAT kritériumai a CSR koncepció területei mentén kerültek kialakításra (Menedzsment,
Munkavállalók, Társadalom, Környezet, Termék & Szolgáltatás). Mivel az irányelvek és
ajánlások a menedzsment területen belül tárgyalják a Vezetés és Stratégia kérdését, ezekre a
területekre külön nem térnek ki, ezért a koncepcióban én is együttesen értelmezem ezeket. A
CSR EMAT esetén viszont azért kap külön területet a Vezetés és Stratégia, mert egyrészről
követtem az EFQM modell logikáját, másrészt pedig a CSR szemlélet tudatos alkalmazása
esetén elengedhetetlen a stratégiai szintű alkalmazás, így a vezetés és a stratégia fontos területei
a modellnek. A társadalom és környezet kérdéskörét illetően jóval kevesebb szempontot
sorolnak fel az irányelvek, mint pl. a munkavállalók esetén, ezért ezt a két témakört egy
területen belül kezeltem. A társadalom iránti felelősségvállalásra vonatkozóan a filantróp
tevékenység és a helyi partnerségben való részvétel jelenik meg szempontként. A környezetre
vonatkozóan a környezetirányítási rendszerek (ISO 14001, EMAS) megfogalmazzák azokat az
elvárásokat, amit a vállalkozásoknak teljesítenie kell, így az értékelés során elegendőnek
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tartottam ezek meglétére rákérdezni. Mivel nem szerettem volna eltérni az EFQM modell
keretrendszer logikájától, ezért azoknak a területeknek hagytam önálló helyet, melyek
lekérdezéséhez több szempontra volt szükséges (az irányelvek tartalmi elemei alapján).
Az EFQM modell általában véve segíti és méri a vállalati kiválóságot. Mivel a szakemberek
úgy gondolták, hogy nem beszélhetünk kiválóságról, ha az adott vállalkozás nem járul hozzá a
fenntartható fejlődéshez, így a fenntarthatóság elemeit is beépítették az EFQM által értékelésre
kerülő szempontok közé. Miriam Jankalova (2015) publikációjában arra világít rá, hogy az
EFQM modell alkalmas a CSR tevékenységek vállalati feltérképezésére és értékelésére azáltal,
hogy az EFQM modellben megtalálhatóak a CSR szemléletet támogató elemek is. A szerzőnő
a CSR-t Elkington 1994-es modellje által definiálja (gazdasági, társadalmi és környezeti
elemekként), így valószínűleg az EFQM szervezet által továbbfejlesztett fenntarthatósági
modellre utal. Elemzése során feltárja az EFQM modell azon elemeit, amelyek támogatják a
CSR szemlélet megvalósulását: mint például, elszámoltathatóság, átláthatóság, társadalmi
elvárásoknak való megfelelés, a kedvezőtlen hatások minimalizálása, szervezeti képesség
javítása és az érintettek érdekeinek a figyelembe vétele. A modellben továbbra is szerepelnek a
gazdasági indikátorok, hisz az üzleti kiválóság mérése az elsődleges szempont. Jankalova
azokat az elemeket tárja fel a modellből, melyek véleménye szerint a CSR tevékenységet is
támogatják (a kiválóság megvalósulásával párhuzamosan). Az általam összeállított
menedzsment eszköz ezzel szemben teljes egészében a CSR tevékenység értékelését célozza
meg és végigköveti a CSR menedzsment területeit, lépéseit és az azokból származtatott
eredményeket. Professor Neergaard (2012) is megerősíti, hogy az EFQM modell alkalmas a
CSR tevékenységek bevezetésére, mert a modellben megfogalmazott kiválósági szempontok
egyúttal támogatják a CSR szemlélet megvalósulását. Másrészről a professzor megállapítja,
hogy bár az EFQM modell az első, amely a környezeti és társadalmi szempontokat is
figyelembe veszi, de az eredmények oldalon elsődlegesen a vevői eredmények (20%) a
hangsúlyosak, amíg a társadalmi hatásnak (6%) a legalacsonyabb az értéke. A professzor szerint
így a modell kevésbé koncentrál a társadalmi felelősségvállalás eredményeire. Ezek alapján
Peter Neergaard megkérdőjelezi, hogy az EFQM modell lehet e ebben a formában a CSR
gyakorlati megvalósításának fő eszköze. Egyetértek a professzorral abban, hogy a kiválósági
szempontok támogatják a CSR szemlélet gyakorlati megvalósulását, abban az esetben viszont,
ha a CSR menedzsment szintű alkalmazásáról beszélünk, akkor az alkalmazott eszköznek, vagy
modellnek is ebben a logikában kell felépülnie. Egy vállalkozás működésének sikere,
kiválósága sok mindennel mérhető, elsődlegesen gazdasági indikátorok által, melyek az EFQM
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modell eredmény kritériumainak alapját képezik. A vállalkozások készítenek pénzügyi
kimutatásokat és jelentéseket, de a megnövekedett társadalmi igénynek köszönhetően,
népszerűvé váltak a nem pénzügyi jelentések készítése is. A CSR EMAT, Corporate Social
Responsibility Excellence Management and Assessment Tool, egy olyan menedzsment eszköz,
amely a CSR szemlélet elemire koncentrálva, iránymutatót kínál a vállalatvezetőknek, melynek
segítségével értékelhetik CSR tevékenységeiket és eredményeiket, kialakíthatják CSR
stratégiájukat és elkészíthetik nem pénzügyi jelentésüket.
A 14. táblázatban szemléltettem az EFQM modell és a CSR EMAT területeinek, azaz
kritériumainak összehasonlítását. A 15. táblázat a két modell alkritériumait veti össze,
bemutatva a hasonló és eltérő elemeket.

15. táblázat Az EFQM és CSR EMAT alkritériumok összehasonlítása
EFQM alkritériumok

CSR EMAT alkritériumok

Vezetés

Vezetés

1a. A vezetők kialakítják a szervezet 1a. A vezetés elkötelezett a felelősségvállalás
küldetését, jövőképét, értékrendjét és etikai és fenntarthatóság iránt
alapelveit, és pédaként szolgálnak
1b. A vezetés ösztönzi a munkavállalói
1b. A vezetők meghatározzák, nyomon részvételt a CSR tevékenységekben
követik, felülvizsgálják és ösztönzik a
szervezet irányítási rendszerének és 1c. A vezetés törekszik a kétirányú
teljesítményének fejlesztését
kommunikációra a szervezet érintettjeivel
1c. A vezetők szoros kapcsolatot tartanak 1d. A vezetésnek jó a kapcsolata az
fenn a külső érintettekkel
alkalmazottakkal
1d. A vezetők megerősítik a Kiválóság 1e. A vezetés a célul kitűzött CSR
kultúráját a munkatársakkal közösen
tevékenységeket bevezeti a vállalati
gyakorlatba és nyomon követi azok
1e. A vezetők biztosítják, hogy a szervezet megvalósulását
rugalmasan és hatásosan menedzseli a
változásokat
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Stratégia

Stratégia

2a. A stratégia az érintettek és a külső 2a. Vállalatunk úgy alakította ki misszióját és
környezet igényeinek és elvárásainak stratégiáját, hogy az tükrözi a társadalmi
megértésén alapul
felelősségvállalás iránti elkötelezettséget
2b. A stratégia a belső teljesítmény és a 2b. A stratégia kialakításakor a vezetés
képességek megértésén alapul
figyelembe veszi az érintettek elvárásait és
szükségleteit
2c.
Kidolgozzák,
felülvizsgálják
és
aktualizálják a stratégiát és az azt támogató 2c. A vállalat rendelkezik CSR stratégiával
irányelveket
és a szemléletet támogató irányelvekkel
2d.
Kommunikálják,
bevezetik
és 2d. A vállalat kommunikálja érintettjei felé
felülvizsgálják a stratégiát és az azt támogató CSR stratégiáját és a szemléletet támogató
irányelveket
irányelveket

Emberek

Munkavállalók

3a. Az emberi erőforrás tervek támogatják a 3a.
Vállalatunk
törekszik
a
szervezeti stratégiát
diszkriminációmentes munkaerő felvételre
3b. Az emberek tudását és képességeit 3b. Vállalatunk támogatja a munkavállalók
fejlesztik
képzését, fejlődését
3c. Az embereket támogatják, bevonják és 3c. Vállalatunk egyenlő bérezést és
felhatalmazzák
karrierlehetőségeket biztosít a női és férfi
munkavállalóknak
3d. Az emberek hatékonyan kommunikálnak
az egész szervezeten belül
3d. Vállalatunk az előírásokon túlmutató
munkakörülményeket,
egészséges
és
biztonságos
munkahelyet
biztosít
Az embereket jutalmazzák, elismerik és
munkavállalóinak
gondoskodnak róluk
3e. Vállalatunk béren kívüli juttatásokat
biztosít a munkavállalóknak
3f. Vállalatunk rendelkezik kidolgozott
ösztönző és motivációs rendszerrel, az
alkalmazottak elismerésben részesülnek
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Partnerkapcsolatok és erőforrások

Társadalom & Környezet

4a. A partnereket és beszállítókat a 4a. A vállalat támogatja a helyi partnerségben
fenntartható előnyöket szem előtt tartva való részvételt
menedzselik
4b. A vállalat törekszik a helyi munkaerő és
4b. A pénzügyeket a tartós siker biztosítása beszállítók alkalmazására
érdekében menedzselik
4c.
Vállalatunk
végez
filantróp
4c. Az ingatlanokat, berendezéseket, tevékenységet (szponzoráció, alapítványok
anyagokat és természetes erőforrásokat támogatása, jótékonyság, önkéntesség)
fenntartható módon menedzselik
4d. A vállalat KIR, EMAS, ISO 14001
4d. A technológia menedzselése a stratégia rendszereket alkalmaz a környezeti terhelés
megvalósítását szolgálja
csökkentése érdekében, vagy ebben a
szemléletben működik
4e. Az információt és tudást a hatékony
döntéshozatal és a szervezeti képességek 4e. A vállalat törekszik a hatékony energia-,
fejlesztése érdekében menedzselik
víz- és hulladékgazdálkodásra és a megújuló
energia alkalmazására

Folyamatok, termékek és szolgáltatások

Termék & Szolgáltatás

5a. A folyamatokat az érintettek számára 5a. A vállalat felelős termékpolitikát követnyújtott érték optimalizálására tervezik és biztonságos
és
jó
minőségű
menedzselik
terméket/szolgáltatást biztosít
5b. A termékeket és szolgáltatásokat a vevők 5b. A vállalat támogatja a termék /
számára
nyújtott
optimális
érték szolgáltatás fejlesztést és az innovációt
létrehozására fejlesztik ki
5c. A vállalat valósághű és tényszerű
5c. A termékek és szolgáltatások promóciós információt
közöl
és marketing tevékenységét eredményesen termékeiről/szolgáltatásairól, kerüli a vevők
valósítják meg
megtévesztését
(fair
marketing,
termékjelzések, ökocímkék)
5d. A termékeket és szolgáltatásokat
előállítják, szállítják/nyújtják és menedzselik 5d. A vállalat tiszteletben tartja a vevők
érdekeit és nagy hangsúlyt fektet a panasz5e. A vevői kapcsolatokat menedzselik és és reklamációkezelésre
megerősítik
5e. A vállalat támogatja a társadalmi
felelősségvállalást az ellátási lánc során
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Munkatársi eredmények

Munkavállalói eredmények

6a. Érzékeléseken és észleléseken alapuló 6a. A munkakörülmények javultak az elmúlt
vélemények
3 évben
(elégedettség, elkötelezettség, kompetencia- 6b. A vállalat alkalmaz
és teljesítménymenedzsment, képzés)
munkaképességű dolgozókat
6b. Teljesítménymutatók

megváltozott

6c. A menedzsmentben a nők száma

(kompetenciaés 6d. A vállalaton belüli kommunikáció javult
teljesítménymenedzsmentre
vonatkozó az elmúlt 3 évben
tevékenységek, a vezetés teljesítménye, belső
kommunikáció)
6e. Az alkalmazottak képzettsége nőtt az
elmúlt 3 évben
6f. A fluktuáció a vállalatnál az elmúlt 3
évben
6g. A dolgozói elégedettség nőtt az elmúlt 3
évben

Vevői eredmények

Vevői eredmények

7a. Érzékeléseken és észleléseken alapuló 7a. A vevők száma nőtt az elmúlt 3 évben
vélemények
7b. Vevői reklamációk és panaszok száma az
(hírnév,
termék/szolgáltatásérték, elmúlt 3 évben
vevőszolgálat, elkötelezettség)
7c. A vevők irányából érkező újító/jobbító
7b. Teljesítménymutatók
ötletek és javaslatok megvalósulásának
száma az elmúlt 3 évben (db)
(termék előállítása, szállítása, szolgáltatás
nyújtása, vevőszolgálat, panaszok kezelése) 7d.
A
vállalat
rendelkezik
olyan
eljárásrenddel, mely a vevői panasz- és
reklamációkezelést szabályozza
7e. Vevői elégedettség nőtt az elmúlt 3 évben
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Társadalmi eredmények

Társadalmi & Környezeti eredmények

8a. Érzékeléseken és észleléseken alapuló 8a.
Partnerségi
megállapodások,
vélemények
együttműködések (pl. alapítványokkal,
önkormányzattal…) száma az elmúlt 3 évben
(környezeti hatás, hírnév, társadalmi hatás,
munkahelyi hatás, díjak)
8b. A cég imázsa és hírneve javult az elmúlt
3 évben
8b. Teljesítménymutatók
8c. Adományok, szponzorációk az adott
(jogszabályi megfelelés, egészségügyi- és településen, a régióban az elmúlt 3 évben (Ft)
biztonságtechnikai teljesítmény, beszerzési
teljesítmény)
8d. A környezeti terhelés az elmúlt 3 évben
8e.
Környezetvédelmi
beruházásokra
fordított fejlesztések aránya az elmúlt 3
évben (a beruházások összértéke alapján)

Üzleti eredmények
9a. Üzleti eredménymutatók

Stratégiai eredmények
9a. Nőtt az érintettek elkötelezettsége és
elégedettsége az elmúlt 3 évben

(pénzügyi eredménymutatók, üzleti érintett
felek
észlelései,
kulcs 9b. CSR tevékenységekre, beruházásokra
termékek/szolgáltatások mennyisége)
fordított összegek aránya az árbevétel
százalékában az elmúlt 3 évben
9b. Üzleti teljesítménymutatók
9c. Sikeres pályázatok, állami támogatás
a
CSR
tevékenységnek
(pénzügyi
mutatók,
projektköltségek, elnyerése
kulcsfolyamat
teljesítménymutatók, köszönhetően az elmúlt 3 évben
technológia, információ és tudás)
9d. CSR Díjak, elismerések (díj vagy
elismerő oklevél) az elmúlt 3 évben
9e. Nem pénzügyi jelentés készítése (CSR
jelentés, GRI)

Forrás: saját kutatás 2017
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A megfogalmazott kritériumokat, a kritériumok definícióit, az alkritériumokat és tájékoztató
pontokat részletesen az 5.3.2-es fejezet tartalmazza. Mielőtt azonban a kritériumrendszert
ismertetném, a folytatásban először bemutatom a kialakított modellt.

5.3

A CSR EMAT menedzsment eszköz bemutatása
A CSR EMAT célja, hogy segítse a vállalkozások vezetőit megismerni a CSR

szemléletet és a tudatos, menedzsment szintű alkalmazást. Mivel a vezetők a nemzetközi
szabványok és módszerek használatát túl bonyolultnak és időigényesnek tartják, ezért
igyekeztem az EFQM logika mentén haladva, egy könnyen alkalmazható menedzsment eszközt
összeállítani, melyet ebben a fejezetben szeretnék bemutatni. Az eszköz 4 részből áll:
1. a CSR kiválóság alapelvei
2. a modell és a kritérimrendszer
3. az értékelő szempontrendszer
4. a CSR menedzsment folyamata és eszközei
A dolgozat folytatásában egy-egy alfejezet keretén belül mutatom be a menedzsment eszköz
egyes részeit.

19. ábra CSR EMAT modell
Forrás: saját kutatás 2017
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A CSR EMAT egy kilenc kritériumból álló, önkéntesen alkalmazható keretrendszer, öt CSR
MENEDZSMENT és négy CSR EREDMÉNYEK típusú kritérium alkotja. A CSR
MENEDZSMENT kritériumok alatt azokat az alkalmazott eljárásokat és működési
gyakorlatokat értjük, melyek segítségével a szervezet sikeresen eléri céljait, azaz amit a
szervezet CSR tevékenysége során végez, és ahogyan azt végzi. A CSR EREDMÉNYEK
kritériumok azt mutatják meg, amit a szervezet elér, és ahogyan azt eléri. A CSR
EREDMÉNYEK a CSR MENEDZSMENT területeken végzett tevékenységekből erednek, a
CSR MENEDZSMENT tevékenységeket pedig a CSR EREDMÉNYEK-ből származó
visszajelzések alapján lehet továbbfejleszteni. A tanulás, a kreativitás és az innováció támogatja
az CSR MENEDZSMENT fejlesztését, ami egyúttal a CSR EREDMÉNYEK javulását okozza.
Mind a kilenc kritériumhoz tartozik egy definíció, amely az adott kritérium magas szintű
értelmezését adja. A kritériumok magas szintű értelmezésének részletezése érdekében minden
kritériumhoz alkritériumok tartoznak. Az alkritériumok olyan állításokat tartalmaznak,
amelyek leírják, hogy általában mi jellemző a CSR kiváló szervezetekre és mit kell figyelembe
venni egy értékelés során. Végül minden alkritériumhoz tájékoztató pontok tartoznak. Ezek
közül számos közvetlenül kapcsolódik az Alapelvekhez. Ezen pontok használata nem kötelező.
Céljuk, hogy példákkal támogassák az alkritériumok értelmezését.
A dolgozat folytatásában bemutatásra kerülnek a CSR kiválóság alapelvei és a CSR EMAT
kritériumrendszere az egyes kritériumok definíciójával, az alkritériumokkal és az azokhoz
tartozó tájékoztató pontokkal. Fontos megjegyeznem, hogy a dolgozat 5.3.4 fejezetében
található értékelő szempontrendszer a modell kritériumait és az azokhoz tartozó alkritériumokat
tartalmazza. Az alkritériumokhoz tartozó tájékoztató pontok nem részei az értékelő
szempontrendszernek, ezeket az információkat személyesen kapták meg tőlem a
vállalatvezetők az interjúk során. Segítettem tisztázni az egyes kritériumokat és kérdéseket
tettem fel annak érdekében, hogy minél reálisabb helyzetképet tudjunk dokumentálni. A
tájékoztató pontok szerepe nemcsak a fogalmak tisztázása esetén fontos, hanem rávilágíthatnak
olyan tényekre, amire a válaszadó esetleg nem is gondol. A kritériumrendszer másrészről
egyfajta „checklista”, ami összegyűjti a CSR tevékenységeket, és ezáltal iránymutatóként,
egyfajta vezérfonalként funkcionál azok számára, akik ezen a területen fejlődést szeretnének
elérni.
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5.3.1 A CSR kiválóság alapelvei
A CSR EMAT menedzsment eszköz bemutatását az alapelvek ismertetésével kezdem.
Az alapelvek felvázolják azt a nélkülözhetetlen alapot, amely a CSR kiválóság
megvalósításához szükséges bármely szervezet esetében. Alapként használhatók a CSR kiváló
szervezeti kultúra jellemzésére, továbbá közös nyelvként szolgálhatnak a vezetés számára.

Felelős és
tisztességes
Dolgozóit
megbecsüli és
motiválja

Fenntartható
jövőt épít

Értéket teremt a
társadalom
számára

Kreatív és
innovatív

Felelős
termékeket és
szolgáltatásokat
biztosít

Folyamatosan
törekszik a
fejlődésre

Az elért
eredményeket
fenntartja

20. ábra A CSR kiválóság alapelvei
Forrás: saját kutatás 2017

Felelős és tisztességes
A CSR kiváló szervezetekben kulcsfontosságú a vezetés szerepe és elkötelezettsége a
társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható fejlődés iránt, döntéseit és tevékenységeit ez a
szemlélet járja át. A vezetés felelőssége, hogy a tisztességes és hatékony működésen, valamint
az előírt szabályok betartásán túl, értéket teremtsen a társadalom számára.

Fenntartható jövőt épít
A CSR kiváló szervezetek pozitív hatással vannak az őket körülvevő világra azáltal, hogy
felelősen alakítják a jövőt, törekszenek az eredményes működésre, az értékteremtésre és
biztosítják a szervezet környezeti és társadalmi hatásainak hatékony kezelését.
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Értéket teremt a társadalom számára
A CSR kiváló szervezetek folyamatosan értéket teremtenek a társadalom számára azáltal, hogy
megértik, előrejelzik és teljesítik az igényeket, elvárásokat és a lehetőségeket.

Dolgozóit megbecsüli és motiválja
A CSR kiváló szervezetek megbecsülik a munkatársakat, és olyan szervezeti kultúrát
teremtenek, amelyben megfelelő körülmények és feltételek mellett járulhatnak hozzá a
személyes és a szervezeti célok eléréséhez.

Kreatív és innovatív
A CSR kiváló szervezetek értéktöbbletet hoznak létre és javuló teljesítményszinteket érnek el
azáltal, hogy a szervezet érintett feleinek kreativitását hasznosítva folyamatos és módszeres
innovációs tevékenységet folytatnak.

Felelős termékeket és szolgáltatásokat biztosít
A CSR kiváló szervezetek megtervezik, menedzselik és fejlesztik termékeiket és
szolgáltatásaikat a vevők és a további érintettek számára nyújtott értékek növelése érdekében.

Folyamatosan törekszik a fejlődésre
A CSR kiváló szervezetek világosan meghatározzák, hogy mely készségek, kompetenciák és
teljesítményszintek szükségesek a küldetés, a jövőkép és a stratégiai célok eléréséhez és arra
törekszenek, hogy ezeket a célokat megvalósítsák és folyamatosan fejlesszék.

Az elért eredményeket fenntartja
A CSR kiváló szervezetek olyan eredményeket érnek el, tartanak fenn, vagy igyekeznek
túlteljesíteni, melyek az érintettek rövid és hosszú távú igényeit is kielégítik.

5.3.2 A kritériumrendszer
A

CSR

EMAT

menedzsment

eszköz

bemutatását,

második

elemével,

a

kritériumrendszer ismertetésével folytatom. A kritériumrendszer tartalmazza a modellben
megtalálható 9 kritériumot, az azokhoz tartozó alkritériumokat és a tájékoztató pontokat.
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Vezetés
A kritérium definíciója: a CSR kiváló szervezeteknek olyan vezetői vannak, akik felelősen
alakítják a jövőt, követendő példát mutatnak a társadalmi felelősségvállalás terén, kétirányú
kommunikációt és jó kapcsolatot alakítanak ki az érintettekkel. Törekszenek az eredményes és
felelős működésre, a társadalmi értékteremtésre és arra, hogy a szemlélet a szervezeti kultúra
meghatározó elemévé váljon.
A kritériumhoz tartozó alkritériumok:
1a. A vezetés elkötelezett a felelősségvállalás és fenntarthatóság iránt
1b. A vezetés ösztönzi a munkavállalói részvételt a CSR tevékenységekben
1c. A vezetés törekszik a kétirányú kommunikációra a szervezet érintettjeivel
1d. A vezetésnek jó a kapcsolata az alkalmazottakkal
1e. A vezetés a célul kitűzött CSR tevékenységeket bevezeti a vállalati gyakorlatba és nyomon
követi azok megvalósulását
Az alkritériumokhoz tartozó tájékoztató pontok:
1a. A vezetés elkötelezett a felelősségvállalás és fenntarthatóság iránt


a vezetés olyan célokat és irányelveket határoz meg, melyek a társadalmi
felelősségvállalás és fenntartható fejlődés szemléletét támogatják.



a vezetés követendő példaként szolgál a tisztességes, a felelős és az etikus viselkedés
terén a szervezeten belül és azon kívül egyaránt, a szervezet hírnevének és
megítélésének javítása érdekében.



a vezetés követi a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos információkat, jó
példákat, törekszik a folyamatos fejlődésre.

1b. A vezetés ösztönzi a munkavállalói részvételt a CSR tevékenységekben


a vezetés különböző képzésekkel és programokkal ösztönözni az alkalmazottak
hatékony részvételét minden szinten a szervezet társadalmi felelősségvállalási
tevékenységeiben.



a vezetés elősegíti és támogatja a szervezeten belül és kívül megvalósuló CSR
tevékenységeket, programokat (pl. önkéntesség, adománygyűjtés).



inspirálja munkatársait és megteremti a felelősségvállalás, az értékteremtés, a bevonás
és fejlesztés kultúráját a tevékenységeiken, a viselkedésükön és a gyakorlatukon
keresztül.
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1c. A vezetés törekszik a kétirányú kommunikációra a szervezet érintettjeivel


lehetőséget biztosít, hogy az érintettek véleményüket és ötleteiket megoszthassák
a vezetéssel.



a szervezet teljesítménye átlátható és elszámoltatható az érintett felek és a társadalom
számára, a vezetés gondoskodik az érintett feleknek szóló nem pénzügyi beszámolók
készítéséről.

1d. A vezetésnek jó a kapcsolata az alkalmazottakkal


a vezetés rendszeresen tájékoztatja az alkalmazottakat a vállalattal kapcsolatos hírekről
és változásokról.



a vezetés lehetővé teszi és bátorítja az információ, a tudás és a legjobb gyakorlatok
megosztását, amelynek révén az egész szervezeten belül párbeszéd alakul ki.



elősegíti és támogatja az alkalmazottak fejlődését, képzését és karrierépítését.

1e. A vezetés a célul kitűzött CSR tevékenységeket bevezeti a vállalati gyakorlatba és nyomon
követi azok megvalósulását


a fejlődés nyomon követése érdekében a vezetés meghatározza és alkalmazza rövid,
közép és hosszú távú CSR céljait az érintettek érdekeinek figyelembe vételével.



a vezetés meghatározott célok megvalósítása érdekében kijelöli az egyes feladatok és
tevékenységek felelőseit, akik rendszeresen beszámolnak az adott folyamatról.



a vezetés érti és továbbfejleszti a szervezet alapvető képességeit a kitűzött célok
megvalósítása érdekében.



a vezetés értékeli az elért eredményeket a jövőbeli teljesítmény javítása és az érintettek
számára nyújtandó érték fenntarthatósága érdekében.

Stratégia
A kritérium definíciója: a CSR kiváló szervezetek a küldetésüket és a jövőképüket az
érintettekre és a társadalmilag felelős tevékenységekre összpontosító stratégián keresztül
valósítják meg. A stratégia megvalósítása érdekében irányelveket, terveket, célokat és
folyamatokat dolgoznak ki és bontanak le.
A kritériumhoz tartozó alkritériumok:
2a. Vállalatunk úgy alakította ki misszióját és stratégiáját, hogy az tükrözi a társadalmi
felelősségvállalás iránti elkötelezettséget
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2b. A stratégia kialakításakor a vezetés figyelembe veszi az érintettek elvárásait és szükségleteit
2c. A vállalat rendelkezik CSR stratégiával és a szemléletet támogató irányelvekkel
2d. A vállalat kommunikálja érintettjei felé CSR stratégiáját és a szemléletet támogató
irányelveket
Az alkritériumokhoz tartozó tájékoztató pontok:
2a. Vállalatunk úgy alakította ki misszióját és stratégiáját, hogy az tükrözi a társadalmi
felelősségvállalás iránti elkötelezettséget


a vezetés olyan stratégiát határoz meg, mely támogatja a társadalmi felelősségvállalás
szemléletét és ezt az elkötelezettséget megjelenítik a vállalat missziójában is.



a vezetés biztosítja a szervezet felelős és fenntartható jövőjét azon alapvető cél
megfogalmazásával és kommunikálásával, amely az átfogó jövőkép, küldetés,
értékrend, etikai alapelvek és a szervezeti viselkedés alapjául szolgál.

2b.

A stratégia kialakításakor a vezetés figyelembe veszi az érintettek elvárásait és

szükségleteit


a vezetés összegyűjti az érintettek igényeit és elvárásait, amelyek bemenetként
szolgálnak

a

stratégia

és

az

azt

támogató

irányelvek

kialakításához

és

felülvizsgálatához.


megfelelő

módszereket

alkalmaz

az

érintettek

igényeinek

és

elvárásainak

megismerésére, előrejelzésére és az ezekre történő reagálásra.


a szervezet teljesítménye átlátható és elszámoltatható az érintett felek és a társadalom
számára.

2c. A vállalat rendelkezik CSR stratégiával és a szemléletet támogató irányelvekkel


a vezetés világos stratégiát és azt támogató irányelveket dolgoz ki és tart karban a CSR
koncepció minden területére levetítve.



a vezetés integrálja a társadalmi felelősségvállalás koncepcióját az alapvető stratégiába,
az értékláncba és a folyamatok tervezésébe, valamint a szükséges erőforrásokat e célok
megvalósítása érdekében osztják el.



a

vezetés

azonosítja

és

megérti

a

stratégia

megvalósításához

szükséges

kulcseredményeket, valamint értékeli a stratégiai célok irányába tett előrehaladást.


a vezetés ismeri a szervezet kulcskompetenciáit és azt, hogy azok miként teremthetnek
olyan közös értéket, mely a társadalom javát szolgálja.
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2d. A vállalat kommunikálja érintettjei felé CSR stratégiáját és a szemléletet támogató
irányelveket


a vezetés egyértelműen kommunikálja a kijelölt irányvonalakat és a stratégiai fókuszt a
szervezet érintettjei felé.



a vezetés lehetőséget biztosít, hogy az érintettek véleményüket és ötleteiket
megoszthassák velük.



a vezetés bátorítja az érintett feleket a társadalom számára hasznos tevékenységekben
(pl. önkéntesség) való részvételre.



a vezetés gondoskodik az érintett feleknek szóló nem pénzügyi beszámolók
készítéséről.

Munkavállalók
A kritérium definíciója: a CSR kiváló szervezetek megbecsülik a munkatársakat, és olyan
szervezeti kultúrát teremtenek, amelyben megfelelő körülmények és feltételek mellett
járulhatnak hozzá személyes és a szervezeti célok eléréséhez. A szervezet esélyegyenlőséget,
képzési és fejlődési lehetőséget biztosít a munkavállalóknak. Kétirányú kommunikáció valósul
meg a menedzsment és a munkatársaik között, elismerik munkájukat, és úgy motiválják őket,
hogy képességeiket és tudásukat a szervezet hasznára kamatoztassák.
A kritériumhoz tartozó alkritériumok:
3a. Vállalatunk törekszik a diszkriminációmentes munkaerő felvételre
3b. Vállalatunk támogatja a munkavállalók képzését, fejlődését
3c. Vállalatunk egyenlő bérezést és karrierlehetőségeket biztosít a női és férfi
munkavállalóknak
3d. Vállalatunk az előírásokon túlmutató munkakörülményeket, egészséges és biztonságos
munkahelyet biztosít munkavállalóinak
3e. Vállalatunk béren kívüli juttatásokat biztosít a munkavállalóknak
3f. Vállalatunk rendelkezik kidolgozott ösztönző és motivációs rendszerrel, az alkalmazottak
elismerésben részesülnek
Az alkritériumokhoz tartozó tájékoztató pontok:
3a. Vállalatunk törekszik a diszkrimináció mentes munkaerő felvételre


a munkaerő felvétel és a vállalati működés során a vezetés az esélyegyenlőség elve
szerint jár el, tartózkodik bármilyen diszkriminatív eljárástól és magatartástól.
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a vezetés tiszteletben tartja az emberi jogokat, tehát törekszik arra, hogy ne sértsék meg
mások emberi jogait, és fellépjenek minden olyan emberi jogokra káros hatással
szemben, amelyekben érintettek.



a foglalkoztatási politikájukat az esélyegyenlőség és egyenlő elbánás elvét szem előtt
tartva alakítják, és nem alkalmaznak hátrányos megkülönböztetést alkalmazottaikkal
szemben a foglalkoztatás vagy hivatás területén faj, bőrszín, nem, vallás, politikai nézet,
nemzetiség, társadalmi származás vagy más státusz alapján.

3b. Vállalatunk támogatja a munkavállalók képzését, fejlődését


a vezetés világosan meghatározza, hogy mely készségek, kompetenciák és munkatársi
teljesítményszintek szükségesek a küldetés, a jövőkép és a stratégiai célok eléréséhez.



a vezetés hatékony tervet dolgoz ki arra vonatkozóan, hogy miként vonzzák a céghez,
hogyan fejlesszék és tartsák meg a tehetségeket, akik hozzájárulnak ezen célok
megvalósításához.



a vezetés értékeli és támogatja a munkatársakat a teljesítményük és elkötelezettségük
fejlesztésében.



a vezetés fejleszti a munkatársak készségeit és képességeit, képzéseket biztosítanak,
vagy támogatják a képzésekben való részvételt a foglalkoztathatóságuk érdekében.



a vezetés biztosítja, hogy munkavállalóik rendelkezzenek a megfelelő kompetenciákkal,
erőforrásokkal és lehetőséggel, hogy képesek legyenek a maximális teljesítményt
nyújtani.

3c.

Vállalatunk egyenlő bérezést

és karrierlehetőségeket

biztosít

a

női és férfi

munkavállalóknak


a vállalat törekszik az egyenlő bérezésre nemi megkülönböztetés nélkül.



a vállalat törekszik az egyenlő karrierlehetőség biztosítására a nemi szegregációtól
függetlenül.



a vállalat menedzseli a munkatárs-kiválasztást, a karrierfejlesztést, a mobilitást és az
utódlástervezést, és ezeket a méltányosság és egyenlőség biztosítása érdekében
megfelelő irányelvekkel támogatja.

3d. Vállalatunk az előírásokon túlmutató munkakörülményeket, egészséges és biztonságos
munkahelyet biztosít munkavállalóinak
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a vezetés biztosítja a tisztességes munkafeltételeket a fizetésekre, a munkaidőre, a heti
pihenésre, a szabadságra, biztonságra és egészségre, az anyaság védelmére és a munka
és család egyensúlyára való tekintettel.



biztosítani kell, hogy a munkakörülmények megfeleljenek a nemzeti törvényeknek és
rendeleteknek, és összhangban álljanak a vonatkozó nemzetközi munkaügyi normákkal.



a vezetés törekedjen a munkabiztonság javítására a törvényben előírt intézkedéseken
túlmutatóan.

3e. Vállalatunk biztosít béren kívüli juttatásokat a munkavállalóknak


Erzsébet-utalvány



Munkahelyi étkeztetés



Helyi utazási bérlet



Iskolakezdési támogatás



Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás



Önkéntes egészség- és önsegélyező pénztári hozzájárulás



SZÉP-kártya



Ajándékutalvány



Sportbelépő támogatás



Kultúra utalvány



Lakáscélú támogatás



Bölcsődei/ óvodai támogatás



Mobilitás célú lakhatási hozzájárulás



Munkáltató által biztosított egészségügyi szolgáltatások



Képzési támogatás

3f. Vállalatunk rendelkezik kidolgozott ösztönző és motivációs rendszerrel, az alkalmazottak
elismerésben részesülnek


a szervezeten belül összehangolják az egyéni és csoportcélokat, valamint
felhatalmazzák a munkatársakat, hogy a valódi partnerség szellemében valósítsák meg
a bennük rejlő lehetőségeket.



a vezetés különböző motivációs eszközökkel ösztönzi munkavállalóit a hatékonyabb
munkavégzésre és a jobb munkahelyi légkör kialakítására.
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(Például: teljesítményalapú bónuszrendszer, belső karrierlehetőség, új feladatkörök, céges
rendezvények, csapatépítő tréningek, rugalmas munkaidő, részleges távmunka lehetősége,
igényes és kényelmes iroda, legújabb számítógépek és modern eszközök, munkahelyi
légkör és dizájn)


a vezetés rendszeres visszajelzést ad az alkalmazottaknak az elvégzett munkáról és
elismeri a dolgozók erőfeszítését (pl. siker esetén dicséret).



a vezetés jutalomban részesíti azokat a dolgozókat, akik teljesítményükkel, ötletükkel,
vagy példaértékű magatartásukkal hozzájárulnak a szervezet sikeréhez és hírnevéhez.

Társadalom & Környezet
A kritérium definíciója: a CSR kiváló szervezetek megtervezik és menedzselik a külső
partnerkapcsolatokat a stratégia és a kapcsolódó irányelvek támogatása, valamint a folyamatok
eredményes működtetése érdekében. Biztosítják a szervezet környezeti és társadalmi
hatásainak hatékony kezelését.
A kritériumhoz tartozó alkritériumok:
4a. A vállalat támogatja a helyi partnerségben való részvételt
4b. A vállalat törekszik a helyi munkaerő és beszállítók alkalmazására
4c. Vállalatunk végez filantróp tevékenységet (szponzoráció, alapítványok támogatása,
jótékonyság, önkéntesség)
4d. A vállalat KIR, EMAS, ISO 14001 rendszereket alkalmaz a környezeti terhelés csökkentése
érdekében, vagy ebben a szemléletben működik
4e. A vállalat törekszik a hatékony energia-, víz- és hulladékgazdálkodásra és a megújuló
energia alkalmazására
Az alkritériumokhoz tartozó tájékoztató pontok:
4a. A vállalat támogatja a helyi partnerségben való részvételt


a vállalat partnerkapcsolatokat épít ki és együttműködik a helyi intézményekkel
és szervezetekkel, olyan potenciális lehetőségek azonosítása érdekében, melyek
által javulhatnak a vállalat adottságai és képességei az érintettek számára történő
értékteremtésben.



a vállalat a helyi közösséggel szorosan együttműködve ösztönzi a helyi kapacitás
növekedését.
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a vállalat törekszik az együttműködésre a helyi egyetemekkel és kutatóintézetekkel,
valamint a helyi iparral vagy ipari társulásokkal együttműködve részt vesz különböző
kutatási projektekben.



a vállalat a kölcsönös előnyök és az érintett felek számára fokozott érték elérése
érdekében együttműködik a partnerekkel, és szakértelemmel, erőforrásokkal, tudással
támogatják egymást.

4b. A vállalat törekszik a helyi munkaerő és beszállítók alkalmazására


a vezetés törekszik a helyi munkaerő alkalmazására és a helyi beszállítókkal való
együttműködésre.



a vezetés ösztönzi a helyi munkavállalókat a munkahelyek és az képzési lehetőségek
megteremtésével.



a vezetés a szervezeti stratégiával összhangban szegmentálja a munkavállalókat és
beszállítókat, és az eredményes együttműködéshez szükséges irányelveket és
folyamatokat vezeti be.



a vezetés fenntartható kapcsolatokat épít ki a munkavállalókkal és beszállítókkal a
kölcsönös bizalomra, tiszteletre és nyitottságra alapozva.



a vezetés biztosítja, hogy a munkavállalók és beszállítók a szervezeti stratégiával és
értékrenddel összhangban működjenek.

4c. Vállalatunk végez filantróp tevékenységet (szponzoráció, alapítványok támogatása,
jótékonyság, önkéntesség)


a vállalat rendszeresen támogat sport- és kulturális tevékenységeket, alapítványokat,
egyesületeket, civil szervezeteket és/vagy intézményeket.



a vállalat rendszeresen részt vesz jótékonysági kezdeményezésekben, programokban.



a vállalat dolgozói rendszeresen végeznek önkéntes tevékenységet.



a vállalat támogatja a jó ügyeket és a közösségi szerepvállalást.

4d. A vállalat KIR, EMAS, ISO 14001 rendszereket alkalmaz a környezeti terhelés
csökkentése érdekében, vagy ebben a szemléletben működik


a vállalat létrehoz és fenntart egy, a vállalkozásnak megfelelő környezetirányítási
rendszert.



a vezetés megfelelő, mérhető, (szükség szerint) ellenőrizhető és időszerű tájékoztatást
nyújt az érintettek számára a vállalkozás tevékenységeinek potenciális környezeti,
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egészségügyi és biztonsági hatásairól, amibe beletartozhat a környezetvédelmi
teljesítményről szóló jelentés is.


a vezetés kárelhárító terveket dolgoz ki a tevékenységükből származó súlyos környezeti
és egészségügyi károk (többek között balesetek és vészhelyzetek) megelőzésére,
csökkentésére és kezelésére.



a vezetés folyamatosan törekszik a vállalat környezetvédelmi teljesítményének állandó,
vállalati szintű javítására.

4e. A vállalat törekszik a hatékony energia-, víz- és hulladékgazdálkodásra és a megújuló
energia alkalmazására


a vállalat törekszik a lehető legkevesebbre csökkenteni a szennyvíz, hulladék és
mérgező anyagok kibocsátását.



a vállalkozás egészében olyan technológiákat és működési eljárásokat alkalmaznak,
amelyek megfelelnek a vállalkozás környezetvédelmi szempontból legjobban teljesítő
részére vonatkozó szabványoknak.



a vállalkozás törekszik környezetbarát termékek vagy szolgáltatások fejlesztésére.



a vállalat olyan kibocsátást csökkentő stratégiák kidolgozására törekszik, melyek
a nyersanyagok hatékony felhasználására és újrafeldolgozására, a mérgező anyagok
helyettesítésére, vagy felhasználásuk csökkentésére irányulnak, továbbá olyan
stratégiákra, melyek a biodiverzitást támogatják.

Termék & Szolgáltatás
A kritérium definíciója: a CSR kiváló szervezetek megtervezik, menedzselik és fejlesztik
folyamataikat, termékeiket és szolgáltatásaikat a vevők és a további érintettek számára nyújtott
értékek növelése érdekében. A szervezet biztosítja, hogy az általuk nyújtott termékek és
szolgáltatások minden egyezményes és törvényileg előírt fogyasztói egészségügyi és biztonsági
szabványnak megfelelnek.
A kritériumhoz tartozó alkritériumok:
5a. A vállalat felelős termékpolitikát követ- biztonságos és jó minőségű terméket/szolgáltatást
biztosít
5b. A vállalat támogatja a termék / szolgáltatás fejlesztést és az innovációt
5c. A vállalat valósághű és tényszerű információt közöl termékeiről/szolgáltatásairól, kerüli a
vevők megtévesztését (fair marketing, termékjelzések, ökocímkék)
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5d. A vállalat tiszteletben tartja a vevők érdekeit és nagy hangsúlyt fektet a panasz- és
reklamációkezelésre
5e. A vállalat támogatja a társadalmi felelősségvállalást az ellátási lánc során
Az alkritériumokhoz tartozó tájékoztató pontok:
5a. A vállalat felelős termékpolitikát követ - biztonságos és jó minőségű terméket/
szolgáltatást biztosít


a vállalat felelősségteljes módon végzi a termék- és szolgáltatásportfólió
megtervezését, valamint a teljes termékéletciklus aktív kezelését.



a vezetés teljes termék- és szolgáltatási életciklus-menedzselést végez, melynek
keretében foglalkoznak az újrafelhasználás és újrafeldolgozás kérdésével, valamint
figyelembe veszik a közegészségére, a biztonságra és a környezetre gyakorolt hatásokat.



a vállalat biztosítja, hogy az általuk nyújtott termékek és szolgáltatások minden
egyezményes és törvényileg előírt fogyasztói egészségügyi és biztonsági szabványnak
megfelelnek, beleértve az egészségre káros hatásra figyelmeztető feliratokat és a termék
biztonságos felhasználására vonatkozó tájékoztatókat.

5b. A vállalat támogatja a termék / szolgáltatás fejlesztést és az innovációt


a vállalat törekszik az innovációra és arra, hogy a vevők számára értéket teremtsen,
bevonva őket és a további érintett feleket az új és innovatív termékek, szolgáltatások és
gyakorlatok fejlesztésébe.



előrejelzik és azonosítják a termék- és szolgáltatás portfolió fejlesztését segítő vevői
kívánságokat a piackutatásokból, vevői felmérésekből és egyéb visszajelzési formákból
származó adatok alapján.



az egész szervezetben a kreativitás és az innováció kultúráját teremtik meg azáltal, hogy
gondoskodnak róla, hogy a munkatársak nyitottak legyenek és gyorsan tudjanak
reagálni az előttük álló kihívásokra.



motiválják dolgozóikat a fejlesztési és innovációs tevékenységekben való részvételre,
és elismerik az erőfeszítéseiket és eredményeiket.



a legígéretesebb ötleteket tesztelik és finomítják, valamint erőforrásokat biztosítanak a
megfelelő időtartamon belüli megvalósításukhoz.

5c. A vállalat valósághű és tényszerű információt közöl termékeiről/szolgáltatásairól, kerüli
a vevők megtévesztését (fair marketing, termékjelzések, ökocímkék)
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a vállalat gondoskodik arról, hogy a vevők tisztában legyenek a termékek és
szolgáltatások használatával kapcsolatos felelősségükkel.



a vevőkkel a nyíltságon és átláthatóságon alapuló párbeszédet építenek ki és tartanak
fenn.



a vállalat pontos, ellenőrizhető, világos és a fogyasztók tájékozott döntéséhez elegendő
információt nyújt, ideértve a termékek és szolgáltatások árára, valamint adott esetben
tartalmára,

biztonságos

felhasználására,

környezetvédelmi

tulajdonságaira,

karbantartására, tárolására és megsemmisítésére vonatkozó információkat is.


nem közöl valótlan állítást, nem hallgat el valós információt és nem folytat semmilyen
más megtévesztő, félrevezető vagy tisztességtelen gyakorlatot.

5d. A vállalat tiszteletben tartja a vevők érdekeit és nagy hangsúlyt fektet a panasz- és
reklamációkezelésre


a vállalat tiszteletben tartja a fogyasztók magánélethez való jogait és ésszerű
intézkedésekkel biztosítja az általuk bekért, tárolt, feldolgozott vagy elosztott személyes
adatok védelmét.



a vállalat portfolióját a meglévő és potenciális vevői csoportok változó igényeinek
figyelembevételével alakítja ki.



a vállalat a vevői igényeknek és elvárásoknak megfelelően, vagy azokat felülmúlva
állítják elő a termékeket, illetve nyújtják a szolgáltatásokat.



a vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri és felülvizsgálja a vevők tapasztalatait és
érzékeléseit, és biztosítja a folyamatokat ahhoz, hogy minden visszajelzésre
megfelelően reagáljon.



a vállalat gondoskodik olyan tisztességes, hatékony, könnyen és időben igénybe vehető,
bíróságon kívüli panaszkezelési és jogorvoslati eljárásokról, amelyek nem jelentenek
túlzott költséget vagy terhet a fogyasztók számára.

5e. A vállalat támogatja a társadalmi felelősségvállalást az ellátási lánc során
Az ellátási lánc magában foglalhat minden olyan szereplőt, amely hozzáadott értéket teremt,
így az alapanyaggal és köztes alkatrésszel való ellátást, a késztermék összeszerelését, a
termelést, a csomagolást, a szállítást, a raktározást és a logisztikát. (Dawande et al., 2006)
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Az értéklánc-koncepció célja a vállalat számára versenyelőnyt nyújtó források felkutatása és
működésük megértése. A vállalat értéklánca egy szélesebb értékfolyamba, az ellátási láncba
kapcsolódik be. (Porter, 1980)


a vezetés kialakítja a közös értékeket, az elszámoltathatóságot, az etikai alapelvek,
a társadalmilag felelős döntések, valamint a bizalom és a nyitottság kultúráját a teljes
értékláncon keresztül.



a vezetés biztosítja, hogy a folyamatgazdák megértették szerepüket és felelősségüket a
folyamatok kialakításában, fenntartásában és továbbfejlesztésében.



a vezetés folyamatosan törekszik a vállalat környezetvédelmi teljesítményének állandó,
az ellátási lánc szintjén megvalósuló javítására.

Munkavállalói eredmények
A kritérium definíciója: a CSR kiváló szervezetek a munkatársaik igényeit és elvárásait teljesítő
vagy azt túlteljesítő/túlhaladó kiemelkedő eredményeket érnek el és tartanak fenn.


A munkatársaik igényei és elvárásai alapján olyan észlelésen alapuló (felmérések,
fókuszcsoportos

megbeszélések,

interjúk…)

mutatókat

és

kapcsolódó

teljesítménymutatókat alkalmaznak, amelyek alapján meg lehet ítélni a stratégia és az
azt támogató irányelvek megvalósításának sikerességét.


Egyértelmű célokat rendelnek a kulcsfontosságú munkatársi eredményekhez, a
munkatársak elvárásai és igényei alapján, összhangban az elfogadott stratégiával.



Az eredményeket szegmentálják, hogy megértsék az egyes munkatársi csoportok
tapasztalatait, igényeit és elvárásait.



Egyértelműen megértik a megfigyelt tendenciák mögötti okokat és mozgatóerőket,
valamint azt, hogy a megfigyelt eredmények milyen hatással lesznek más
teljesítménymutatókra, észlelésekre és a kapcsolódó eredménymutatókra.

A modell eredménymutatói:
6a. A munkakörülmények javultak az elmúlt 3 évben
6b. A vállalat alkalmaz megváltozott munkaképességű dolgozókat
6c. A menedzsmentben a nők száma
6d. A vállalaton belüli kommunikáció javult az elmúlt 3 évben
6e. Az alkalmazottak képzettsége nőtt az elmúlt 3 évben
6f. A fluktuáció a vállalatnál az elmúlt 3 évben
6g. A dolgozói elégedettség nőtt az elmúlt 3 évben
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Vevői eredmények
A kritérium definíciója: a CSR kiváló szervezetek a vevőik igényeit és elvárásait teljesítő vagy
azt túlteljesítő/túlhaladó kiemelkedő eredményeket érnek el és tartanak fenn.


A vevőik igényei és elvárásai alapján olyan észlelésen alapuló (felmérések,
fókuszcsoportoktól, értékelésekből, elismerésekből és panaszokból) mutatókat és
kapcsolódó teljesítménymutatókat alkalmaznak, amelyek alapján meg lehet ítélni a
stratégia és az azt támogató irányelvek megvalósításának sikerességét.



Egyértelmű célokat rendelnek a kulcsfontosságú vevői eredményekhez, a vevők
elvárásai és igényei alapján, összhangban az elfogadott stratégiával.



Az eredményeket szegmentálják, hogy megértsék az egyes vevőcsoportok
tapasztalatait, igényeit és elvárásait.



Egyértelműen megértik a megfigyelt tendenciák mögötti okokat és mozgatóerőket,
valamint azt, hogy a megfigyelt eredmények milyen hatással lesznek más
teljesítménymutatókra, észlelésekre és a kapcsolódó eredménymutatókra.

A modell eredménymutatói:
7a. A vevők száma nőtt az elmúlt 3 évben
7b. Vevői reklamációk és panaszok száma az elmúlt 3 évben
7c. A vevők irányából érkező újító/jobbító ötletek és javaslatok megvalósulásának száma az
elmúlt 3 évben (db)
7d. A vállalat rendelkezik olyan eljárásrenddel, mely a vevői panasz- és reklamációkezelést
szabályozza
7e. Vevői elégedettség nőtt az elmúlt 3 évben
Társadalmi & környezeti eredmények
A kritérium definíciója: a CSR kiváló szervezetek a környezeti és társadalmi igényeket és
elvárásokat teljesítő vagy azt túlteljesítő/túlhaladó kiemelkedő eredményeket érnek el és
tartanak fenn.


Az környezeti és társadalmi igények és elvárások alapján olyan észlelésen alapuló
(felmérések, beszámolók, sajtóanyagok, közösségi találkozók, civil szervezetek,
társadalmi érdekképviseletek, környezeti jelentések…) mutatókat és kapcsolódó
teljesítménymutatókat alkalmaznak, amelyek alapján meg lehet ítélni a stratégia és az
azt támogató irányelvek megvalósításának sikerességét.
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Egyértelmű

célokat

rendelnek

a

kulcsfontosságú

környezeti

és

társadalmi

eredményekhez, azok elvárásai és igényei alapján, összhangban az elfogadott
stratégiával.


Az eredményeket szegmentálják, hogy megértsék az egyes környezeti és társadalmi
csoportok tapasztalatait, igényeit és elvárásait.



Egyértelműen megértik a megfigyelt tendenciák mögötti okokat és mozgatóerőket,
valamint azt, hogy a megfigyelt eredmények milyen hatással lesznek más
teljesítménymutatókra, észlelésekre és a kapcsolódó eredménymutatókra.

A modell eredménymutatói:
8a. Partnerségi megállapodások, együttműködések (pl. alapítványokkal, önkormányzattal…)
száma az elmúlt 3 évben
8b. A cég imázsa és hírneve javult az elmúlt 3 évben
8c. Adományok, szponzorációk az adott településen, a régióban az elmúlt 3 évben (Ft)
8d. A környezeti terhelés az elmúlt 3 évben
8e. Környezetvédelmi beruházásokra fordított fejlesztések aránya az elmúlt 3 évben (a
beruházások összértéke alapján)
Stratégiai eredmények
A kritérium definíciója: a CSR kiváló szervezetek az érintettek igényeit és elvárásait teljesítő
vagy azt túlteljesítő/túlhaladó kiemelkedő eredményeket érnek el és tartanak fenn.


Az érintett felek igényei és elvárásai alapján olyan kulcsfontosságú nem-pénzügyi
mutatókat alkalmaznak, amelyek alapján meg lehet ítélni a stratégia és az azt támogató
irányelvek megvalósításának sikerességét.



Egyértelmű célokat rendelnek a kulcsfontosságú eredményekhez, az érintett felek
elvárásai és igényei alapján, összhangban az elfogadott stratégiával.



Az eredményeket szegmentálják, hogy megértsék a vállalat speciális területeinek
teljesítményét és az érintett felek tapasztalatait, igényeit és elvárásait.



Egyértelműen megértik a megfigyelt tendenciák mögötti okokat és mozgatóerőket,
valamint azt, hogy a megfigyelt eredmények milyen hatással lesznek más
teljesítménymutatókra és a kapcsolódó eredménymutatókra.

A modell eredménymutatói:
9a. Nőtt az érintettek elkötelezettsége és elégedettsége az elmúlt 3 évben
129

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés

9b. CSR tevékenységekre, beruházásokra fordított összegek aránya az árbevétel százalékában
az elmúlt 3 évben
9c. Sikeres pályázatok, állami támogatás elnyerése a CSR tevékenységnek köszönhetően az
elmúlt 3 évben
9d. CSR Díjak, elismerések (díj vagy elismerő oklevél) az elmúlt 3 évben
9e. Nem pénzügyi jelentés készítése (CSR jelentés, GRI)

A kritérium rendszer bemutatását követően szeretném ismertetni a TQM szemlélet
megvalósulását a CSR EMAT esetén.

5.3.3 A CSR EMAT TQM logikája
A teljes körű minőségirányítás (TQM) alapja az önértékelés. Az önértékelés egy adott
szervezet rendszeres, szisztematikus átvilágítása egy követelményrendszernek megfelelően. Az
önértékelés célja a vállalat fejlesztése, mely kizárólag a vezetőség elkötelezettsége esetében
valósulhat meg. Az önértékelést a menedzsmentfolyamat lényeges részévé kell tenni, melynek
során a vezetés, a szolgáltatáspolitika és stratégia, az emberi erőforrás és más erőforrások, a
folyamatok menedzselése, a használói és dolgozói elégedettség, a társadalmi hatás és a
szervezet eredményei szempontjából készít az intézmény, vállalkozás önmagáról értékelést.
Ennek során erősségeket és fejlesztendő területeket határoznak meg, amely a továbbfejlesztési
terv alapját képezi. A TQM nem más, mint a vállalkozás napról napra történő továbbfejlesztése
annak érdekében, hogy a termékei vagy szolgáltatásai a vevőt, használót egyre nagyobb
mértékben kielégítsék. A TQM alapvető jellemzői a vevőközpontúság, a munkatársak
felhatalmazása és bevonása, a folyamatos javítás kis lépésekben, a team munka, továbbképzés,
nyílt kapcsolat az érintettekkel és a haladás folyamatos mérése. A modell önmagában nem egy
kemény módszer, hanem inkább egy gondolkodásmód, amely segíti:


a vezetői feladatok és stratégia meghatározását,



a célok eléréséhez szükséges módszerek, szervezeti funkciók, működési feltételek és
folyamatok meghatározását,



az eredmények és a hatékonyság mérését.

A modell lényegét az a koncepció alkotja, mely a folyamatos fejlesztés alapmodelljeként,
PDCA-ciklusként ismert. Deming PDCA ciklusának a lényege, hogy valamennyi tevékenység
lebontható a tervezés- megvalósítás- ellenőrzés- beavatkozás lépéseire. A sikeres működés
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egyik feltétele a tevékenység színvonalának folyamatos javítása és a termékek/szolgáltatások
minőségének folyamatos fejlesztése. A Tervezés során kell meghatározni a célokat és a javítási
folyamatokat. A Megvalósítás során a megtervezett folyamatok kerülnek végrehajtásra. Az
Ellenőrzés során meg kell vizsgálni, hogy a tervezett és megvalósított intézkedések meghozták
e a kívánt eredményt. A Beavatkozás során kell elvégezni a javításra vonatkozó intézkedéseket.
16. táblázat A CSR EMAT TQM logikája

Forrás: saját kutatás 2017
Az eredménykritériumokat először észrevételek, vélemények (pl. ügyfélpanaszok, felmérések,
kérdőívek) alapján lehet értékelni. Ezt követi a teljesítménymutatókkal végzett értékelés a
teljesítmény nyomon követésére, előrejelzésére és jobbítására. Az értékelési folyamatot
követően kiemelt szerepe van a visszacsatolásnak, melynek eredményeként megvalósul a
tanulás, a javításra vonatkozó tervezési folyamatok során pedig a kreativitás és innováció
szerepe kerül előtérbe. A CSR tevékenységek értékelése a következő fejezetben bemutatott
értékelő szempontrendszer segítségével valósul meg.
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5.3.4 A CSR EMAT értékelő szempontrendszer
A CSR EMAT értékelő szempontrendszer célja, hogy a vállalkozások az önértékelés
során felmérjék CSR tevékenységük aktuális helyzetét, azonosítsák erősségeiket és a
fejlesztendő területeket. Az önértékelés nagyon fontos eleme a TQM filozófiának, mert ezáltal
ismerhető meg a vállalkozás CSR teljesítménye, illetve, ha már ismételten készíti el a
vállalkozás az önértékelést, akkor a javulás/fejlődés mértékének meghatározására is alkalmas.
Az értékelés rendszeres (évenkénti) elvégzése és a folyamatos javításra való törekvés biztosítja
a kiválóság felé vezető utat. Az értékelő szempontrendszer nem tartalmazza az
alkritériumokhoz tartozó tájékoztató pontokat, mert úgy hosszúvá és nehezen átláthatóvá tenné
azt. A kiegészítő információkat viszont fontosnak tartom, mert segítséget, támpontot adnak
azoknak a vezetőknek, akik nem ismerik a szemléletet és nem tudják megfelelően beazonosítani
vállalkozásuk helyzetét az adott kritérium esetében. A kutatás során kérdéseimmel és gyakorlati
példák által személyesen segítettem ezt a beazonosítást. A kutatást követően elkészült a CSR
EMAT honlapja (www.csremat.eu), ahol már úgy alakítottuk ki az értékelő szempontrendszert,
hogy az adott alkritériumok mellett a válaszadók a tájékoztató pontokat és kiegészítő
információkat is megtalálják annak érdekében, hogy könnyebben betudják azonosítani az 5
fokozatú skálán a vállalkozásukra vonatkozó választ. Az értékelést is megkönnyíti az online
felület használata, mert a válaszok megadását követően a rendszer automatikusan kiszámolja
az eredményeket és kijelöli az adott vállalkozás erősségeit és a fejlesztendő területeket.
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CSR Kiválóság Értékelő Szempontrendszer
Vezetés
A vezetés elkötelezett a
felelősségvállalás és
fenntarthatóság iránt
A vezetés ösztönzi a
munkavállalói részvételt a
CSR tevékenységekben
A vezetés törekszik a
kétirányú kommunikációra a
szervezet érintettjeivel

E
Nem
jellemző
Nem
jellemző
Nem
jellemző

A vezetésnek jó a kapcsolata
az alkalmazottakkal

Nem
jellemző

A vezetés a célul kitűzött
CSR tevékenységeket
bevezeti a vállalati
gyakorlatba és nyomon
követi azok megvalósulását

Nem
jellemző

D

C

Általában
nem
jellemző
Általában
nem
jellemző
Általában
nem
jellemző
Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző
Néhány
esetben
jellemző
Néhány
esetben
jellemző
Néhány
esetben
jellemző

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

B

A

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

Stratégia

E

D

C

B

A

Vállalatunk úgy alakította ki
misszióját és stratégiáját, hogy
az tükrözi a társadalmi
felelősségvállalás iránti
elkötelezettséget

Nem
jellemző

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

A stratégia kialakításakor a
vezetés figyelembe veszi az
érintettek elvárásait és
szükségleteit

Nem
jellemző

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

A vállalat rendelkezik CSR
stratégiával és a szemléletet
támogató irányelvekkel

Nem
jellemző

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

A vállalat kommunikálja
érintettjei felé CSR stratégiáját Nem
és a szemléletet támogató
jellemző
irányelveket

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző
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Munkavállalók

E

D

C

B

A

Vállalatunk törekszik a
diszkrimináció mentes
munkaerő felvételre

Nem
jellemző

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

Vállalatunk támogatja a
munkavállalók képzését,
fejlődését

Nem
jellemző

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

Vállalatunk egyenlő bérezést
és karrierlehetőségeket biztosít Nem
a női és férfi
jellemző
munkavállalóknak

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

Vállalatunk az előírásokon
túlmutató
munkakörülményeket,
egészséges és biztonságos
munkahelyet biztosít
munkavállalóinak

Nem
jellemző

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

Vállalatunk biztosít béren
kívüli juttatásokat a
munkavállalóknak

Nem
jellemző

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

Vállalatunk rendelkezik
kidolgozott ösztönző és
motivációs rendszerrel, az
alkalmazottak elismerésben
részesülnek

Nem
jellemző

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

Társadalom &
Környezet

E

D

C

B

A

A vállalat támogatja a helyi
partnerségben való részvételt

Nem
jellemző

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

A vállalat törekszik a helyi
munkaerő és beszállítók
alkalmazására

Nem
jellemző

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző
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Vállalatunk végez filantróp
tevékenységet (szponzoráció,
alapítványok támogatása,
jótékonyság, önkéntesség)

Nem
jellemző

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

A vállalat KIR, EMAS, ISO
14001 rendszereket alkalmaz a
környezeti terhelés
csökkentése érdekében, vagy
ebben a szemléletben működik

Nem
jellemző

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

A vállalat törekszik a hatékony
energia, víz- és
hulladékgazdálkodásra és a
megújuló energia
alkalmazására

Nem
jellemző

Általában
nem
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

C

B

A

Termék & Szolgáltatás

E

D

A vállalat felelős termékpolitikát
követ- biztonságos és jó
minőségű terméket/szolgáltatást
biztosít

Általában
Nem
nem
jellemző
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

A vállalat támogatja a termék /
szolgáltatás fejlesztést és az
innovációt

Általában
Nem
nem
jellemző
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

A vállalat valósághű és tényszerű
információt közöl
Általában
termékeiről/szolgáltatásairól,
Nem
nem
kerüli a vevők megtévesztését
jellemző
jellemző
(fair marketing, termékjelzések,
ökocímkék)

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

A vállalat tiszteletben tartja a
vevők érdekeit és nagy hangsúlyt
fektet a panasz- és
reklamációkezelésre

Általában
Nem
nem
jellemző
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

A vállalat támogatja a társadalmi
felelősségvállalást az ellátási
lánc során

Általában
Nem
nem
jellemző
jellemző

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző
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Munkavállalói
E
eredmények

D

A munkakörülmények
Nem javult
javultak az
elmúlt 3 évben

Közepes
Kismértékben
mértékben
javult
javult

A vállalat
alkalmaz
megváltozott
munkaképességű
dolgozókat

Nem
jellemző

Általában
nem jellemző

A
menedzsmentben a nők
száma

Nincsenek
nők a
menedzsmentben, és
nem is
törekszünk
arra, hogy
legyenek

Nincsenek
nők a
menedzsmentben, de
törekszünk
arra, hogy
legyenek

B

A

Nem
javult, de
nem is
volt rá
szükség

Jelentősen
javult

Néhány
esetben
jellemző

Általában
jellemző

Mindig
jellemző

Van nő a
menedzsmentben, de a
férfiak
vannak
többségben

Vannak
férfiak és
nők is
egyaránt

Javult a nők
aránya a
menedzsmentben

Nem javult

Közepes
Kismértékben
mértékben
javult
javult

Eddig is
jól
működött,
nem
kellett
javítani

Jelentősen
javult

Az
alkalmazottak
képzettsége
nőtt az elmúlt
3 évben

Nem nőtt

Közepes
Kismértékben
mértékben
nőtt
nőtt

Nem nőtt,
de nem is
volt rá
szükség

Jelentősen
nőtt

A fluktuáció a
vállalatnál az
elmúlt 3 évben

Nagymértékben nőtt

Kismértékben Nem
nőtt
változott

Kismértékben
csökkent

Jelentősen
csökkent

A vállalaton
belüli
kommunikáció
javult az
elmúlt 3 évben

C
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Dolgozói
elégedettség
nőtt az elmúlt
3 évben

Nem nőtt

Vevői
eredmények

Nem nőtt,
de nem is
volt rá
szükség

Közepes
Kismértékben
mértékben
nőtt
nőtt

Jelentősen
nőtt

E

D

C

B

A

A vevők száma
nőtt az elmúlt 3
évben

Nem nőtt

Kismértékben
nőtt

Közepes
mértékben
nőtt

Nem nőtt,
de nem is
volt rá
szükség

Jelentősen
nőtt

Vevői
reklamációk és
panaszok száma
az elmúlt 3 évben

NagymérKismértéktékben
ben nőtt
nőtt

Nem
változott

Kismértékben
csökkent

Jelentősen
csökkent

A vevők
irányából érkező
újító/jobbító
ötletek és
javaslatok
megvalósulásának száma az
elmúlt 3 évben
(db)

0

2

3-4

5<

Rendelkezik írásban
rögzített
eljárásrenddel

Példaértékű
eljárásrenddel
rendelkezik,
vagy/és
mindent
elkövet annak
érdekében,
hogy
megelőzze a
reklamációk
keletkezését

A vállalat
rendelkezik olyan
eljárásrenddel,
mely a vevői
panasz- és
reklamációkezelést szabályozza

Nem
rendelkezik

1

Rendelkezik,
Csak
de nincs
részben
írásban
rendelkezik
rögzítve
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Vevői
elégedettség nőtt
az elmúlt 3 évben

Kismértékben nőtt

Nem nőtt

Közepes
mértékben
nőtt

Nem nőtt,
de nem is
volt rá
szükség

Jelentősen
nőtt

Társadalmi
& Környezeti E
eredmények

D

C

B

A

Partnerségi
megállapodások,
együttműködések
(pl.
0
alapítványokkal,
önkormányzattal
…) száma az
elmúlt 3 évben

1

2-4

5-10

10<

A cég imázsa és
hírneve javult az
elmúlt 3 évben

Nem
javult

Kismértékben
javult

Közepes
javult

Nem javult,
de nem is
volt rá
szükség

Jelentősen
javult

Adományok,
szponzorációk
az adott
településen, a
régióban az
elmúlt 3 évben
(Ft)

0

1-100.000

100.001500.000

500.0011.000.000

1.000.000<

A környezeti
terhelés az
elmúlt 3 évben

Nagymértékben nőtt

Kismértékben nőtt

Nem változott

Kismértékben
csökkent

Jelentősen
csökkent

Környezetvédelmi
beruházásokra
fordított
fejlesztések
aránya az elmúlt
3 évben (a
beruházások
összértéke
alapján)

0%

1-5%

6-10%

11-25%

25%<

mértékben
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Stratégiai
eredmények

E

D

C

B

A

Nőtt az érintettek
elkötelezettsége és
elégedettsége az elmúlt
3 évben

Nem
nőtt

Kismértékben nőtt

Közepes
mértékben
nőtt

Nem nőtt,
de nem is
volt rá
szükség

Jelentősen
nőtt

CSR tevékenységekre,
beruházásokra fordított
összegek aránya az
árbevétel százalékában
az elmúlt 3 évben

0%

1-3%

4-6%

7-9%

10%<

Sikeres pályázatok,
állami támogatás
elnyerése a CSR
tevékenységnek
köszönhetően az elmúlt
3 évben

0

1

2-3

4-5

5<

CSR Díjak, elismerések
(díj vagy elismerő
oklevél) az elmúlt 3
évben

0

1

2

3

4<

Nem pénzügyi jelentés
készítése (CSR jelentés,
GRI)

Nem
készített
még

Nem
készített
még, de
tervezi

Ritkábban
készít, mint
2 évente

2 évente
készít

Évente
készít

CSR menedzsment összesítő táblázata

Vezetés

Total/5=

Stratégia

Az egyes
kategóriákra
adott
válaszok
száma (a)
Faktor (b)
Érték (a x b)

E

D

C

B

A

0

25
+

50
+

75
+

100
+

Total=

25
+

50
+

75
+

100
+

Total=

% Teljesítmény
Az egyes
kategóriákra
adott
válaszok
száma (a)
Faktor (b)
Érték (a x b)

0
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Total/4=

% Teljesítmény

Munkavállalók

Total/6=

25
+

50
+

75
+

100
+

Total=

Az egyes
kategóriákra
adott
válaszok
száma (a)
Faktor (b)
Érték (a x b)

0

25
+

50
+

75
+

100
+

Total=

25
+

50
+

75
+

100
+

Total=

% Teljesítmény

Termék &
Szolgáltatás

Total/5=

0

% Teljesítmény

Társadalom &
Környezet

Total/5=

Az egyes
kategóriákra
adott
válaszok
száma (a)
Faktor (b)
Érték (a x b)

Az egyes
kategóriákra
adott
válaszok
száma (a)
Faktor (b)
Érték (a x b)

0

% Teljesítmény

A CSR Eredmények összesítő táblázata

Munkavállalói
eredmények

Total/7=

Az egyes
kategóriákra
adott
válaszok
száma (a)
Faktor (b)
Érték (a x b)

E

D

C

B

A

0

25
+

50
+

75
+

100
+

Total=

25
+

50
+

75
+

100
+

Total=

% Teljesítmény

Vevői eredmények

Az egyes
kategóriákra
adott
válaszok
száma (a)
Faktor (b)
Érték (a x b)

0
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Total/5=

% Teljesítmény
Az egyes
kategóriákra
adott
válaszok
száma (a)
Faktor (b)
Érték (a x b)

Társadalmi &
Környezeti
eredmények
Total/5=

25
+

50
+

75
+

100
+

Total=

25
+

50
+

75
+

100
+

Total=

% Teljesítmény
Az egyes
kategóriákra
adott
válaszok
száma (a)
Faktor (b)
Érték (a x b)

Stratégiai
Eredmények

Total/5=

0

0

% Teljesítmény

Az EFQM modellhez hasonlóan én is súlyoztam a modell egyes területeit, viszont a CSR
EMAT esetében más szempontok kerültek hangsúlyozásra, melyet az alábbi ábra szemléltet.

A CSR EMAT pontozási rendszere
CSR menedzsment

CSR eredmények
6.Munkavállalói
eredmények 15%

2. Stratégia 10%
1.Vezetés
10%

3.Munkavállalók 10%

5.Termék &
Szolgáltatás
10%

4.Társadalom &
Környezet 10%

7.Vevői eredmények
10%
8.Társadalmi &
Környezeti eredmények
10%

9. Stratégiai
eredmények
15%

21. ábra A CSR EMAT pontozási rendszere
Forrás: saját kutatás 2017
Az elérhető pontszám felét a CSR menedzsment, másik felét pedig a CSR eredmények teszik
ki. Ez biztosítja, hogy a szervezet rendelkezzen azzal a képességgel, hogy fenntartsa az elért
teljesítményt a jövőben is. Mind a kilenc kritérium súlyozásra kerül a pontozás során. Minden
alkritériumnak egyenlő súlya van az adott kritériumon belül. Az Eredmények két kritériuma
(Stratégiai eredmények és Munkavállalói eredmények) tér el csak a súlyozásban, mert ezen a
két területen lehet leginkább tetten érni a társadalmilag felelős tevékenységet abban az
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értelemben, amit a definícióban megfogalmaztam. Azoknál a vállalatoknál, ahol tudatosan
foglalkoznak a társadalmi felelősségvállalásal, stratégiai szinten is megmutatkozik a CSR
szemlélet. A Stratégiai eredmények azért kiemelkedő a modellben, mert ott jelennek meg a
stratégiai szinten történő alkalmazás eredményei.
A további 3 Eredmény terület fedi le a CSR tevékenység megvalósulásának területeit, melyek
közül kiemelkedő a Munkavállalói eredmények. A fenntartható fejlődés keretrendszere három
területet tartalmaz (társadalom, környezet, profit). A Munkavállalók az a terület, amely
integráltan szerepel a modellben, nem kap kiemelt hangsúlyt. A CSR koncepcióban azonban
önálló területként jelenik meg, továbbá a humánerőforrás megtartása és motiválása a jövő
menedzserének kiemelkedő feladata lesz, ezért ez a másik terület, amely szintén nagy hangsúlyt
kap a modellben. Boudreau és Ramstad (2005) is hangsúlyozzák a CSR stratégia kapcsán a HR
(humánerőforrás) szerepének fontosságát, mert a munkavállalók azok, akik a kreativitás és
innováció forrásai, mely a versenyképes működés alapja. Szabó Lajos is megfogalmazza, hogy
új termékeket, új szolgáltatásokat, innovatív megoldásokat csak kreatív emberek hozhatnak
létre. (Szabó et al., 2017) Az ő szakértelmük és munkájuk határozza meg a termék/szolgáltatás
minőségét, ezért nagyon fontos az ő megbecsülésük, motiválásuk.

5.4

Validálási folyamat
Az értékelő szempontrendszer összeállítását követően összegyűjtöttem azokat a

szakembereket, akik segítségemre lehetnek a szempontrendszer véleményezését és validálását
illetően. A validálást 2016. júniusában kezdtem és nyár végére állt össze a végleges, kijavított
értékelő szempontrendszer. A validálás folyamata során igyekeztem olyan szakemberekkel
átbeszélni az általam összeállított dokumentumot, akik a kritériumokként megfogalmazott
alapterületek szakértői.


A Vezetés és Stratégia területén úgy gondolom, hogy minden megkérdezett vezető
véleménye kompetens



A Környezet területet illetően olyan vezetőket kérdeztem, akik környezetirányítással,
hulladékgazdálkodással foglalkozó cég vezetői, vagy ezen terület felelősei, mint
például:
-

Horváth

Balázs,

aki

egy

környezetirányítással

hulladékgazdálkodással foglalkozó cég ügyvezetője
-

Pécsi József, Site Leader, KIR felelős, Honeywell
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A Munkavállalók területéhez kapcsolódóan munkavédelmi- és HR vezetők véleményét
kértem ki, mint például:



-

Bajor László, HR Director, Flextronics International Kft.

-

Szmerk Anna, HR Manager, GE Hungary Zrt.

-

Balogh Tamás, Munkavédelmi vezető, GE Hungary Alkatrészgyár

-

Kupó Csaba, GE szakszervezeti elnök

A Termék & Szolgáltatásra vonatkozóan pedig kereskedelemi, illetve termék és
szolgáltatás vezetőket kérdeztem meg, mint például:
-

Lánczos Attila, kereskedelmi vezető, Kanizsa Pékség Zrt.

-

Fülöp Tamásné, kereskedelmi igazgató, Siómente Kereskedőház Zrt.

-

Martin Máté, Purchasing manager, Dynamic Technologies Hungary Kft.

A validációs folyamatban összesen 20 vezető segítette a munkámat, akiknek a listáját és adatait
a 9.1 számú melléklet tartalmazza. A fent említett vezetőkön kívül igyekeztem több szektorból
(mezőgazdaság, építőipar, turizmus, élelmiszeripar, gépipar, szolgáltató cégek) és különböző
méretű (kis, közép és nagyvállalat) vállalkozások vezetőit kiválasztani annak igazolására, hogy
valóban alkalmazható az értékelő szempontrendszer a vállalkozás típusától és méretétől
függetlenül. Előre egyeztetett időpontban történtek az interjú beszélgetések, melyek általában
40-70 percet vettek igénybe. A beszélgetést mindig azzal kezdtem, hogy felvezettem kutatásom
célját és bemutattam a CSR EMAT menedzsment eszközt röviden. Ezt követően végigbeszéltük
az értékelő szempontrendszerben megfogalmazott állításokat, a hozzájuk tartozó információs
pontokat és a válaszlehetőségeket. A kérdéseim mindig arra irányultak, hogy:


Értelmezhetőek az állítások?



Az adott terület tartalmaz minden olyan információt, amivel a CSR tevékenység
leírható?



Megfelelőek az öt fokozat mentén kialakított válaszlehetőségek?



Használható ebben a formában az értékelő szempontrendszer a CSR tevékenység és
annak eredményeinek a mérésére?

Az értékelő szempontrendszert nagy örömömre értelmezhetőnek és hasznosnak tartották a
megkérdezett vezetők és megerősítettek abban, hogy alkalmazható a CSR tevékenység
mérésére. Bajor László, a Flextronics International Kft. HR vezetője- akiknek saját vállalaton
belül kialakított CSR értékelőrendszerük van- elmondása szerint a CSR EMAT
értékelőrendszer minden olyan szempontot tartalmaz, amit ők CSR tevékenységként
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értelmeznek. A vezetők irányából leginkább arra vonatkozóan érkeztek javaslatok, hogy
biztosítsak a kritériumok mellé magyarázatot és példákat (melyet a honlapon azóta meg is
tettem), mert amennyiben ez önértékelésként fog működni, és nem leszek ott személyesen, hogy
a kiegészítő magyarázatokat elmondjam, nem biztos, hogy minden esetben az értékelést végzők
rendelkezni fognak a megfelelő válasz kiválasztásához szükséges információval. Azt például
többen megjegyezték, hogy adjak magyarázatot arra vonatkozóan, hogy mire gondolok az
ellátási lánc esetében. A javaslatokat és a javításokra irányuló megjegyzéseket minden
alkalommal feljegyeztem. Összességében elmondható, hogy:
a vállalatvezetők érthetőnek tartották a szempontokat, nem volt problémájuk az állítások



értelmezésével;
elmondásuk szerint a segítségem nélkül nem tudtak volna minden esetben megfelelően



válaszolni, mert gyakran nem rendelkeztek a szükséges információval;
a pontozásra és értékelésre biztosan nem vállalkoztak volna az időigénye miatt,



javasolták egy online felület elkészítését, ami gyorsítaná és megkönnyítené az
értékelést;
a CSR menedzsment területeire vonatkozó állítások esetén nem javasoltak javítást,



egyedül az információs pontok, magyarázatok szükségességét emelték ki (pl. az ellátási
lánc meghatározásánál);
az eredmény kritériumokkal kapcsolatban viszont több észrevételük is volt, melyeket az



alábbi táblázatban szemléltetek.
17. táblázat A validációs folyamat során javított kritériumok jegyzéke

Eredeti kritériumok

Javított kritériumok

A menedzsmentben a nők száma

A menedzsmentben a nők száma







Nincsenek nők a menedzsmentben
Van nő a menedzsmentben, de a
férfiak vannak többségben
Egyenlő arányban vannak férfiak és
nők is
Vannak férfiak is, de a nők vannak
többségben
Csak nők vannak a menedzsmentben








Nincsenek nők a menedzsmentben, és
nem is törekszünk arra, hogy
legyenek
Nincsenek nők a menedzsmentben,
de törekszünk arra, hogy legyenek
Van nő a menedzsmentben, de a
férfiak vannak többségben
Vannak férfiak és nők is egyaránt
Javult
a
nők
aránya
a
menedzsmentben

A fluktuáció csökkenés a vállalatnál az A fluktuáció a vállalatnál az elmúlt 3
elmúlt 3 évben
évben
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0%
1-5%
6-10%
11-25%
25%<







Nagymértékben nőtt
Kismértékben nőtt
Nem változott
Kismértékben csökkent
Jelentősen csökkent

Vevői reklamációk és panaszok számának Vevői reklamációk és panaszok száma az
csökkenése az elmúlt 3 évben
elmúlt 3 évben






0%
1-5%
6-10%
11-25%
25%<







Nagymértékben nőtt
Kismértékben nőtt
Nem változott
Kismértékben csökkent
Jelentősen csökkent

A
vállalat
rendelkezik
olyan A
vállalat
rendelkezik
olyan
eljárásrenddel, mely a vevői panasz- és eljárásrenddel, mely a vevői panasz- és
reklamációkezelést szabályozza
reklamációkezelést szabályozza






Nem rendelkezik
Csak részben rendelkezik
Rendelkezik, de nincs írásban
rögzítve
Rendelkezik írásban rögzített
eljárásrenddel
Példaértékű eljárásrenddel
rendelkezik







Nem rendelkezik
Csak részben rendelkezik
Rendelkezik, de nincs írásban
rögzítve
Rendelkezik írásban rögzített
eljárásrenddel
Példaértékű eljárásrenddel
rendelkezik, vagy/és mindent elkövet
annak érdekében, hogy megelőzze a
reklamációk keletkezését

Partnerségi megállapodások,
együttműködések száma az elmúlt 3
évben

Partnerségi megállapodások,
együttműködések (pl. alapítványokkal,
önkormányzattal…) száma az elmúlt 3
évben

Csökkentett
energiafelhasználás
környezeti terhelés

és A környezeti terhelés az elmúlt 3 évben













Nem csökkent
Kismértékben csökkent
Nagymértékben csökkent
Nem csökkent, de nem is volt rá
szükség
A CSR tevékenységek
következtében jelentősen csökkent

Nagymértékben nőtt
Kismértékben nőtt
Nem változott
Kismértékben csökkent
Jelentősen csökkent

Környezetvédelmi
beruházásokra Környezetvédelmi
beruházásokra
fordított fejlesztések aránya az elmúlt 3 fordított fejlesztések aránya az elmúlt 3
évben
évben (a beruházások összértéke alapján)
Forrás: saját kutatás 2017
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Az első esetben többen jelezték, hogy nem feltétlenül értik, hogy miért előnyös az a helyzet,
amikor a nők vannak többségben a menedzsmentben. Vannak olyan szektorok, ahol ez előnyös,
de például a gépipar területén nem feltétlenül. A felvetést jogosnak tartottam, így
átfogalmaztam a válaszlehetőségeket, mert a nemi megkülönböztetés kérdése, az egyenlő
fizetés és karrierlehetőség a nőknek, a CSR szemlélet szempontjai közé tartozik.
A fluktuáció kérdését illetően is jogosnak tartottam a javítási igényt, mert nem minden
vállalkozás esetében tapasztalható a munkaerő-vándorlás, illetve ha igen, akkor az kétirányú is
lehet (csökkenhet és növekedhet is a fluktuáció mértéke).
A vevői reklamációk és panaszok számának alakulása a fluktuációhoz hasonlóan javításra
szorult, mert abban az esetben, ha a panaszok száma megnövekedik, vagy nem változik, nem
kínált volna választási opciót az értékelő rendszer. Az eredeti válaszlehetőségek kialakításánál
nagyon koncentráltam a pozitív eredményekre, holott az sem számít negatív eredménynek, ha
nem változik a reklamációk száma (még mindig kedvezőbb, mintha több panasz érkezne).
A panaszkezeléssel kapcsolatban felvetődött, hogy mit válaszoljon annak a vállalkozásnak a
képviselője, akik nem rendelkeznek panaszkezelésre vonatkozó eljárásrenddel, de mindent
megtesznek annak érdekében, hogy megelőzzék a reklamációk és panaszok keletkezését. A
felvetéssel egyetértettem, így kijavítottam ennek megfelelően a válaszlehetőségek ’A’ pontját.
A környezeti terhelésre vonatkozó javítási javaslatot hasonló indokok alapján fogadtam el és
korrigáltam, mint ahogy ezt a fluktuáció és panaszkezelés esetében is tettem.
A partnerségek és együttműködések terén voltak, akik javasolták, hogy írjak példát arra
vonatkozóan, hogy milyen együttműködésekre gondolok. Ennek eleget téve kiegészítettem a
kritériumot.
A környezetvédelmi beruházásokra fordított fejlesztések aránya esetén többen megkérdezték,
hogy mihez viszonyítottan kellene meghatározni ezt az arányt: árbevétel, profit, vagy a
beruházások összértéke alapján? A kérdést jogosnak tartottam, így ennek megfelelően
kiegészítettem a kritériumot.
A validációs folyamat bemutatásának zárásaként szeretném néhány interjúalanyom gondolatát
ismertetni.
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Örülök, hogy az értékelő szempontrendszerrel mérve lett a vállalkozás, melyből a CSR
alappilléreinek globális helyzetét feltérképezve egy általános összkép alakult ki, mely
motivál bennünket a fejlesztésre, illetve, hogy melyek azok a területek, melyekre nagyobb
figyelemmel, szervezettebben kell, hogy erőforrásokat fektessünk!
Tarnai Tímea, tulajdonos, Kodguru Kft.
Nagyon átfogó, és sok részletre kitérő az értékelő rendszer. Horváth Balázs, ügyvezető,
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
Érdekes volt CSR szempontból értékelni a cégünket. Annak ellenére, hogy korábban nem
ismertem ezt a szemléletet, kiderült, hogy mennyi mindent csinálunk. Az értékelés pozitív
képet mutat a cégünkről, ami megerősít abban, hogy jól végezzük a dolgunkat. Gerő Erika,
tulajdonos, Gerő Cukrászat
Azért dolgozok és tanulok, hogy magasbb szinten is helyt tudjak majd állni, és felelős
vezetőként példát mutathassak a következő generáció számára. Ennek nélkülözhetetlen része
a felelősségvállalás. Ezt nemcsak vezetőként, hanem szűlőként is egész korán már
gyerekeink nevelése során alkalmaznunk kell. Gyimes Tünde, HR vezető, Röntgen Kanizsa
Kft.

5.5

A CSR EMAT értékelő szempontrendszerrel végzett kutatás

módszertana
A validációs folyamatot követően a javaslatok alapján kijavításra került az értékelő
szempontrendszer és megkezdődött a vállalkozások értékelése. Az értékeléseket személyesen
végeztem, melynek több oka is volt. Az egyik, hogy bíztam benne, hogy így nagyobb lesz a
kitöltési hajlandóság, mintha csak elküldeném online, vagy postai úton, mert jól tudjuk, hogy
nagyon nehezen lehet megszólítani a vállalkozások vezetőit, akik állandóan időhiánnyal
küzdenek. Személyes kapcsolatok révén jutottam el a mintában szereplő vállalkozások
vezetőihez. Mivel a CSR szemlélet megfogalmazását és a tudatos alkalmazásban rejlő
potenciálok átadását személyes elkötelezettségként élem meg, ezért az interjúk erre kiváló
lehetőséget biztosítottak. Másrészről, úgy éreztem, hogy reálisabb képet kaphatok a
vállalkozások CSR tevékenységéről, amennyiben segítek a válaszok beazonosításában abban
az esetben, ha a válaszadó bizonytalan, vagy nem rendelkezik kellő információval a kérdéskört
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illetően. Végül, de nem utolsósorban, nagyon hasznosak voltak az interjúk, mert sok
tapasztalatot gyűjtöttem a beszélgetések során, ami nem mindig került rögzítésre, de segített
megismerni a magyar vezetők társadalmi felelősségvállalásról kialakult elképzelését és
hozzáállását.
Az interjúk lefolytatását követően egyenként kiértékeltem és pontoztam az eredményeket, majd
rögzítettem ezeket egy Excel táblában. A kiértékelést és az összesítő táblázatot minden esetben
eljuttattam az interjú alanyaimnak további felhasználás céljából. Az Excel táblában rögzített
eredmények alapján készítettem el a statisztikai elemzést, ami a fejezet végén kerül
bemutatásra. Mivel a CSR menedzsment szintű alkalmazásához szeretnék egy eszközt ajánlani,
ezért fontosnak tartottam azt is, hogy ezen a területen is képezzem magam a disszertáció írással
párhuzamosan, illetve egy újabb validálási lehetőséget találtam a saját vállalkozás értékelése
kapcsán. 2017 nyarán Londonban elvégeztem a Centre for Sustainability and Excellence, CSE
(Fenntarthatósági és Kiválósági Központ) által szervezett Certified CSR Practitioner46
(Tanusított CSR Szakember) képzést, melyről a bizonyítványt a 9.8 számú melléklet
tartalmazza. A képzés során világcégek CSR referenseivel, HR vezetőivel és egyéb CSR
feladatokra kijelölt vezetőkkel, gyakorlati feladatok keretein belül sajátítottuk el a CSR
menedzsment eszközeinek használatát és az erre irányuló stratégiák kialakítását. A tréning
sikeres

elvégzéséhez

minden

résztvevőnek

el

kellett

készítenie

saját

vállalatának/intézményének a CSR stratégiáját. Én ezt a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszára vonatkozóan készítettem el, melyet a 9.7-os számú melléklet tartalmaz. Ami miatt
fontosnak tartottam ezt az információt itt megosztani, hogy az elkészített elemzést és stratégiát
a CSR EMAT menedzsment eszköz alapján dolgoztam ki, az értékelő szempontrendszert
használtam a kampusz CSR tevékenységének értékeléséhez. Örömmel fogadtam, hogy a CSE
elnöke és a Chartered Management Institute London47 képviselője (akiknek egyébként
személyesen is volt lehetőségem bemutatni a módszert), pozitívan értékelték az általam
elkészített stratégiai akció tervet (az értékelést a 9.8 számú melléklet tartalmazza). Összesen a
100%-ból 85%-ot értem el, ami viszont számomra különösen értékes, hogy az alkalmazott
módszertant a 25%-ból 23%-ra értékelték
A CSR EMAT értékelő szempontrendszer validálása és a mintában szereplő vállalkozások
értékelése interjúk keretén belül valósult meg. Az interjú az egyik leggyakrabban alkalmazott
primer információgyűjtési módszer. Formáját tekintve lehet kvantitatív és kvalitatív. Mivel én
46
47

https://www.cse-net.org/trainings/csr-practitioner-london-march-1-2018/
http://www.managers.org.uk/
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az értékelő szempontrendszer alapján, azaz előzetesen összeállított strukturált kérdések mentén
folytattam le az interjút, így az általam alkalmazott módszer kvantitatív interjúnak felel meg. A
kvantitatív interjú jellemzői:


célja statisztikailag értékelhető adatok gyűjtése



hipotézis alátámasztása, trendek feltérképezése



objektív, számszerűsíthető adatokat, információt ad



általában formális, előre rögzített kérdéseken alapul.

A kvantitatív interjú sok szempontból hasonlít a kérdőíves módszerhez, de a beszélgetés
lehetőséget nyújt az információ mélyebb kibontására és a kérdések pontosítására. (Majoros,
2004) A kutatás során magyarázatokkal és kiegészítő információkkal segítettem interjú
alanyaimat a megfelelő válaszok beazonosításában. Az interjú módszerét azért találtam
alkalmasabbnak a kutatásom esetében, mert véleményem szerint a válaszadókat befolyásolta
volna a témával kapcsolatos információ hiány, (mint ahogy ezt a gyakorlatban tapasztaltam is)
ami torzította volna az eredményeket. Több esetben előfordult, hogy a válaszadóim nem tudták,
hogy egy adott területhez milyen gyakorlati tevékenységek tartoznak és alulértékelték
vállalkozásuk teljesítményét az adott területet illetően. Majd miután gyakorlati példákat
ismertettem és rákérdeztem konkrét tevékenységekre, kiderült, hogy náluk is megvannak ezek,
vagy az ezekhez hasonló CSR gyakorlatok.
A statisztikai elemzés az értékelésekből származó kvantitatív adatok alpján került elvégzésre.
Az elemzéshez SPSS (Statistical Package for Social Sciences) statisztikai elemző szoftvert
használtam, ezen belül klaszteranalízist.
A klaszteranalízis a szegmentálási technikák közé tartozik. Célja az adatredukció, a viszonylag
homogén csoportok kialakítása. A csoportok úgy kerülnek kialakításra, hogy az egymástól
legkisebb távolságra lévő megfigyelési egységek, illetve az egymáshoz leginkább hasonló
változók kerüljenek egy önálló, az analízis előtt még ismeretlen klaszterbe. A módszer korlátja,
hogy minden esetben létrehoz klasztereket, függetlenül a tényleges jelenléttől, így nem
vonhatók le következtetések a mintából az alapsokaságra, ezért elsősorban feltáró technikaként
használható. (Sajtos-Mitev, 2007) A klaszterelemzésnél alapvető feladat azoknak a változóknak
a megtalálása, amelyek a csoportok közötti különbséget okozzák. A klaszteranalízisnek két
fajtája ismert: 1. hierarchikus klaszterek, ezen belül felhalmozó (minden adat egy klaszter, és
folyamatos az összevonás) és lebontó (kezdetben egy klaszter, majd szétbontás). 2. Nem
hierarchikus klaszterezés (particionáló), ami nem egyelemű klaszterekkel indít, mi döntjük el,
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hány klasztert szeretnénk (minden klaszterhez egy-egy középpontot rendel) és ennek
megfelelően módosítja a középpontokat. (Székelyi-Barna, 2005)

22. ábra A kvantitatív kutatás modellje
A 22. ábra szemlélteti a harmadik hipotézis vizsgálatára vonatkozó modellt, melyben
feltételeztem, hogy CSR teljesítményük alapján a vállalkozások jól elkülöníthető csoportokba
sorolhatóak.

5.5.1 Konceptualizálás
Azt a folyamatot, amelynek során pontosan meghatározzuk, hogy az egyes
kifejezéseken mit fogunk érteni, konceptualizációnak nevezzük. (Babbie, 2003) Ennek
megfelelően a kutatás során használt fogalmak konceptualizációja a következő:


CSR szemlélet alatt egy olyan gondolkodásmódot értek, mely a vállalkozás
érintettjeinek érdekeit figyelembe véve, velük együttműködve törekszik a negatív
környezeti hatások csökkentésére, a munkakörülmények javítására és a társadalom
jólétének támogatására, önként vállalt, a jogi előírásokon túlmutató tevékenységeivel,
saját kompetenciáihoz és erőforrásaihoz mérten. A CSR szemlélet át kell, hogy hassa
az egész vállalati működést, integrálódva annak stratégiájához.



CSR koncepció területei: menedzsment, munkavállalók, környezet, társadalom, termék
és szolgáltatás. (lásd 13. ábra)
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CSR koncepció területeinek elemei: a nemzetközi szabvány, ajánlások és irányelvek
alapján összegyűjtött tartalmi elemek, melyeket a 8-12. táblázatok tartalmaznak



A vállalkozások CSR teljesítménye: azon eredmények összessége, melyet az egyes
vállalkozások a CSR EMAT értékelés során az alábbi területeken elértek:
-

Vezetés

-

Stratégia

-

Munkavállalók

-

Társadalom és környezet

-

Termék és szolgáltatás

-

Munkavállalói eredmények

-

Vevői eredmények

-

Társadalmi és környezeti eredmények

-

Stratégiai eredmények

Az értékelő szempontrendszer 47 alkritérium alapján méri a modell 9 területén megvalósuló
tevékenységeket és az ezekből származtatott eredményeket, melyet a válaszadók minden
esetben egy ötfokozatú skálán értékelnek. Ezen területeken elért CSR teljesítmény alapján
klaszteranalízis módszerével tervezem kialakítani a csoportokat.

5.5.2 Minta kiválasztása és az adatgyűjtés folyamata
A validálást követően elkezdtem szervezni a vállalkozások vezetőivel az interjúkat,
hasonló módon, mint ahogy azt a validációs folyamatnál leírtam. Mivel az adatgyűjtés
elsődleges célja az általam kialakított menedzsment eszköz alkalmazhatóságának igazolása
volt, ezért igyekeztem minél széles körből mintát gyűjteni. A kiválasztásánál elsődlegesen az
vezérelt, hogy a mikro vállalkozások kivételével szerepeljen minden méretű vállalkozás a
mintában, mert a kidolgozott menedzsment eszköz alkalmazhatóságát bármely méretű és
tevékenységű vállalkozás esetében szerettem volna igazolni. A másik szempont így az volt,
hogy minél többféle profilú vállalkozás kerüljön be a vizsgálatba. Ezen szempontok alapján
személyes kapcsolatokon keresztül próbáltam elérni minél több vállalkozást. Családi
vállalkozásunk (Mu-Vill Bt.48) munkavédelemmel, tűzvédelemmel és környezetvédelemmel
foglalkozik országos szinten, így nagy segítséget jelentett, hogy megtudtam szólítani
partnereinket és ők további ajánlások révén segítették kutatómunkámat. Ennek eredményeként

48

http://muvill.hu/
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2016. szeptemberétől 2017. szeptemberéig terjedő időszakban sikerült országszerte 94
vállalkozás képviselőjével interjút készítenem. Az interjúk átlag ideje valamivel lerövidült a
validációs beszélgetésekhez képest, mivel ez esetben végigkérdeztem a kritériumokat és amikor
szükséges volt, kiegészítő magyarázatot adtam. Az interjú általában 20-40 percet vett igénybe.
Igyekeztem tudatosan úgy szervezni az interjúkat, amikor cégünk valamelyik képviselője épp
oktatást, vagy ellenőrző vizsgálatot tartott az érintett cégnél, így az utazásom megoldódott.
Minden esetben vezetővel készítettem az interjút, aki vagy az ügyvezető, vagy valamelyik
középvezető volt, aki releváns információval tudott szolgálni a témakört illetően. Az interjút
követően kiértékeltem a válaszokat, kiszámoltam az egyes területeken elért eredményeket,
melyeket a vállalkozás alap adataival együtt egy Excel táblában rögzítettem. A mintám nem
tekinthető reprezentatívnak, ezért nem vonhatok le következtetéseket az alapsokaságra, de
esetemben nem is ez volt az elsődleges szempont, hanem, hogy igazoljam az általam kialakított
módszer alkalmazhatóságát. A folytatásban részletesen bemutatom a mintában szereplő
vállalkozásokat.

5.6

A kutatási minta jellemzői
Mivel állításom szerint a CSR EMAT alkalmazható bármilyen vállalkozás esetében,

függetlenül a mérettől és a tevékenység típusától, így a minta összegyűjtésénél arra törekedtem,
hogy minél többféle profilú és méretű vállalkozás kerüljön be a vizsgálatba. A mikro
vállalkozásokat azért zártam ki, mert esetükben nem lenne releváns menedzsment szintű
értékeléseket végezni. A Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatokat vetettem össze a
minta adataival a vizsgálati szempontok indoklása és a kutatási minta bemutatása érdekében.
Fontos megjegyeznem, hogy a mintában szereplő vállalkozások nevét interjú alanyaim kérésére
nem teszem közzé adatvédelmi okokból.
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18. táblázat A mintában szereplő vállalkozások méret szerinti megoszlása
Minta sokaság
Kisvállalkozások (10-49 fő)

27,59%

Középvállalkozások (50-249 fő)

28,72%

Nagyvállalatok (250 fő felett)

43,69%

Forrás: Saját kutatás 2017
A kutatási minta összeállításánál a célom az volt, hogy mindegyik méret esetén igazolni tudjam
a gyakorlati alkalmazhatóságot, így a kutatás szempontjából előnyös, hogy közel azonos
mennyiségben tudtam a különböző méretű vállalkozásokat értékelni. A nagyvállalatok
szerepelnek többségben a mintámban, amit azért tartok pozitívnak, mert bár a kisebb
vállalkozások CSR tevékenységét szeretném elsősorban előmozdítani, azért még mindig a
nagyvállalatok járnak elől a jó gyakorlatok tekintetében. Ezért az ő tapasztalataik és
visszajelzéseik fontosak voltak számomra.
19. táblázat A Magyarországon működő és a mintában szereplő vállalkozások gazdasági
ágazat szerinti megoszlása
Az alapsokaság gazdasági ágazat szerinti aránya

Minta
sokaság

Mezőgazdaság

3,84%

3,76%

Ipar és építőipar

16,57%

27,26%

Kereskedelem,
gépjárműjavítás

21,62%

16,92%

Szállítás, raktározás

3,67%

1,88%

Szálláshelyszolgáltatás,
vendéglátás

4,81%

4,70%

Információ,
kommunikáció

5,23%

8,46%

153

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés

Pénzügyi, biztosítási
tevékenység

3,36%

4,70%

Közigazgatás,
védelem; kötelező
társadalombiztosítás

0,02%

1,88%

Egyéb szolgáltatás

3,61%

18,80%

Forrás: KSH 2015 és saját kutatás 2017
A 19. táblázatban a Magyarországon működő és a mintában szereplő vállalkozások gazdasági
ágazat szerinti eloszlását szemléltetem. Fontos szempont volt igazolnom, hogy a CSR EMAT
alkalmazható bármilyen típusú vállalkozás esetén. A táblázat alapján jól látható, hogy a mintám
szépen leköveti a gazdasági ágazat szerinti országos eloszlást, így elmondható, hogy minden
fontosabb ágazaton belül tudtam értékeléseket végezni. A mintában szereplő vállalkozások
többsége (58) szolgáltatói tevékenységgel foglalkozik. 29 vállalkozás végez ipari
tevékenységet, 7 pedig vegyesen ipari tevékenységgel és szolgáltatással is foglalkozik.
A 9.3-as számú melléklet tartalmazza a mintában szereplő vállalkozások székhely,
tevékenység, tulajdonosi struktúra, alapítás év szerinti megoszlását szemléltető ábrákat. Ezeket
összefoglalva elmondható, hogy a vizsgált vállalkozások többsége vidéki (61), de elkészítettem
a mérést 33 budapesti vállalkozás esetében is. Többségében (54) magyar tulajdonú cégek
szerepelnek, de külföldi (36) és vegyes (4) tulajdonosi struktúrával rendelkező vállalkozásokat
is volt lehetőségem vizsgálni. 31 vállalkozást alapítottak a rendszerváltás előtt, 23 vállalkozást
a 2000-es évek után, a többi vizsgált vállalkozás alapítása pedig a két időszak közé esik.
A minta bemutatását követően dolgozatomat a mérési eredmények statisztikai elemzésével
folytatom.
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5.7

SPSS elemzés
Az értékelő szempontrendszer 47 alkritérium alapján méri a modell 9 területén

megvalósuló tevékenységeket és az ezekből származtatott eredményeket, melyet a válaszadók
minden esetben egy ötfokozatú skálán értékeltek A 94 vállalkozás képviselőjével készített
interjúkat követően a kiértékelt eredményeket rögzítettem egy Excel táblába. Az így kialakult
adatbázis alapján végeztem el a statisztikai elemzést. Fontos megjegyeznem, hogy a mintám
nem számít reprezentatívnak, így a következtetéseket csak a mintában szereplő vállalkozásokra
vonatkozóan tudom levonni.
Klaszteranalízis módszerével vizsgáltam, hogy miként lehet csoportosítani a mintában szereplő
vállalkozásokat CSR teljesítményük alapján. A klaszterelemzésnél alapvető feladat azoknak a
változóknak a megtalálása, amelyek a csoportok közötti különbséget okozzák. A vizsgálatba
bevont változók a CSR EMAT modell jobb oldalát képező eredménymutatók, vagyis azoknak
a területeknek az eredményei, melyek a CSR tevékenységből származtathatóak: munkavállalói
eredmények, vevői eredmények, társadalmi & környezeti eredmények és stratégiai
eredmények. Fontos, hogy a változók, amiken keresztül a csoportokat szeretnénk alkalmazni
sztenderdizáltak legyenek, így az Excel táblában összegyűjtött vállalati jellemzőket
egységesítettem. Mivel a klaszterelemzésbe bevont változók egységes, ötfokozatú skálán
kerültek mérésre, így a klaszterképzés során sem a kiugró adatok, sem pedig az egységesítés
nem jelentett problémát. A klaszteranalízis módszerei közül a K-MEANS, nem hierarchikus
elemzési módszert választottam. Először 6 klaszterrel végeztem el a vizsgálatot (lásd 9.4
melléklet), majd 5-el, 4-el és 3-al, amíg értelmezési szempontból is három jól elkülöníthető
csoportot kaptam.
20. táblázat A vizsgált vállalkozások CSR klasztereinek végső klaszterközép értékei
Végső Klaszterközép Értékek
Klaszterek

Munkavállalói

1

2

3

35%

53%

70%

45%

59%

80%

eredmények
Vevői eredmények
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Társadalmi &
Környezeti
eredmények

42%

61%

85%

Kulcs eredmények

15%

43%

80%

Forrás: saját kutatás 2017
A klaszteranalízis eredményeként tehát három jól elkülöníthető csoportba tudtam sorolni a
mintában szereplő vállalkozásokat CSR tevékenységük alapján. Az így kialakult klasztereket
az alábbiak szerint tudtam értelmezni az elemzésbe bevonásra került változók alapján.


Kifelé irányuló CSR-t folytató vállalkozások (CSR kommunikálók)- tartoznak az 1-es
klaszterbe, aminek összesen 47 vállalkozás a tagja. Ők azok, akik a vevői, társadalmi és
környezeti eredményeikre koncentrálnak elsősorban, viszont ezeken a területeken is az
átlag alatt teljesítenek. A CSR tevékenységek küzül leginkább arra fektetnek nagyobb
figyelmet, ami kifelé irányuló, a vevők és a társadalom felé. A stratégiai eredmények
terén is látható, hogy alig érnek el eredményt. Ez az a terület, ahol a tudatos CSR
tevékenység leginkább megmutatkozik. Ennek a csoportnak a tagjai azok, akik a CSR
szemléletben leginkább a kommunikációs lehetőséget látják és elsősorban kifelé
szeretnének megfelelni, ezért is neveztem el ezt a csoportot CSR kommunikálóknak.



Induló vállalkozások a tudatos CSR tevékenység felé (CSR indulók)- a 2-es klaszter
tagjai, ahova összesen 14 vállalkozás tartozik. A CSR indulók már észrevehetően
jobban teljesítenek mindegyik vizsgált területet illetően. Az elért eredményeik
átlagosak, de jól látható, hogy mindegyik területen tudnak eredményt felmutatni.
Megjelenik a külső irányú CSR mellet a belső fókusz is, a munkavállalók irányába tett
felelősségvállalás által. A stratégiai eredmények terén is megfigyelhető a fejlődés, így
én ezt a csoportot CSR indulóknak neveztem el, mert bár még nem tudatosan
alkalmazzák a CSR szemléletet, de eredményeik alapján elindultak már az ehhez vezető
úton.



Tudatos CSR tevékenységet folytató vállalkozások (CSR tudatosak)- a 3-as klaszter
tagjai a legjobb eredményeket teljesítették a vizsgált területeken és jól látható, hogy a
stratégiai eredmények tekintetében is kimagasló tevékenységet végeznek. Ebbe a
csoportba összesen 33 vállalkozás tartozik. Mivel a stratégiai eredmények mutatják meg
a tudatos, menedzsment szintű alkalmazást, így ezen csoport tagjait CSR tudatosaknak
neveztem el. Ők azok, akik stratégiai szinten gondolkodnak a CSR-ról, jó gyakorlatokat
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tudnak felmutatni, ők a legjobbak, megfelelő benchmark alapot nyújtanak a CSR
gyakorlati megvalósulása terén.
21. táblázat A vállalkozások CSR klaszterek szerinti megoszlása
Vállalkozások száma klaszterenként

Klaszterek

CSR
kommunikálók

47

CSR indulók

14

CSR tudatosak

33

Összesen

94
Forrás: saját kutatás 2017

A 21. táblázat szemlélteti a mintában szereplő vállalkozások klaszterek szerinti megoszlását.
Igazából nem meglepő az eredmény, hogy a többség a kommunikálók csoportjába tartozik, mert
a Magyarországon működő vállalkozások többsége vagy nem ismeri a CSR szemléletet, vagy
téves elképzelést alkot róla. Kevesen vannak azok, akik rendelkeznek a megfelelő tudással és
tapasztalattal a CSR tudatos, menedzsment szintű alkalmazásához. Az eredmények alapján így
a legtöbb vállalkozás (47) a CSR kommunikálók csoportjába tartozik, akik egyelőre leginkább
a PR lehetőséget látják a társadalmi felelősségvállalásban. 14 vállalkozás került a CSR indulók
csoportjába és 33 vállalat tartozik a tudatosak klaszterébe. Összességébe véve pozitívnak ítélem
meg az eredményt, mert a vizsgált vállalkozások fele már elindult, vagy tudatos CSR működést
követ, ami hazai viszonylatban vizsgálva eredményesnek mondható.
A 9.2-es melléklet tartalmazza a CSR EMAT által elvégzett mérések eredményeit a mintában
szereplő 94 vállalkozásra vonatkozóan. A minta kiválasztásának elsődleges célja volt, hogy
igazoljam, hogy az általam kialakított menedzsment eszköz alkalmazható bármilyen méretű és
profilú vállalkozás esetén. A mintában szereplő vállalkozásokat sikerült három jól elkülöníthető
csoportba sorolni CSR teljesítményük alapján, de egyéb következtetést nem sikerült levonnom
az eredmények alapján. Egyrészt azért sem tudok általános következtetéseket megfogalmazni,
mert mint már említettem, a minta nem számít reprezentatívnak, másrészről pedig egyértelműen
még a mintára vonatkozóan sem sikerült igazolni, hogy bizonyos szempontok jobban, vagy
kevésbé támogatnák a CSR szemléletű működést. A kutatás szempontjából ezt pozitív
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eredményként értékelem, mert megerősíti Csáfor Hajnalka kkv-k körében végzett kutatásának
(2009) egyik eredményét, mely szerint a vállalatvezető személye és elkötelezettsége az, ami
leginkább előmozdítja a CSR szemlélet szerinti működést. Bízom benne, hogy a CSR EMAT
megismerése és alkalmazása tovább segíti a vezetőket ebben a folyamatban, mert a mérési
folyamat és az eredmények egyértelműen alátámasztják a CSR EMAT alkalmazhatóságát
mérettől és tevékenységtől függetlenül.

5.8

A CSR menedzsment folyamata és eszközei
A korábbi fejezetek során megismerkedtünk a CSR EMAT menedzsment eszközzel,

annak alapelveivel, kritériumrendszerével és az értékelő szempontrendszerrel. Az eszköz
bemutatásának utolsó eleme a gyakorlati alkalmazáshoz ajánlott CSR menedzsment folyamat.
Zilahy Gyula (2016) a fenntartható üzleti modellekről szóló cikkében megállapítja, hogy az
elmúlt néhány évben egyre több innovatív üzleti modell jelent meg a gazdaság minden
ágazatában, melyek támogatják az értékteremtést és a fenntarthatóság szempontjait. A hazai és
nemzetközi kutatási eredmények mindegyike rámutat arra, hogy a CSR gyakorlat fokozatos
fejlődésének lényeges motívuma a társadalmi felelősségvállalás vállalati stratégiába történő
integrálása, a vezetői támogatás és elkötelezettség, és a különböző funkcionális területek ez
irányú összehangolása. (Katona-Tessényi, 2015:23)
A szakirodalmi áttekintést követően megállapítottam, hogy nemcsak a különböző menedzsment
eszközök segíthetnek a CSR szemlélet vállalati integrálásában, de a társadalmi
felelősségvállalás filozófiája és gyakorlata is támogatóan hat a vállalati működésre és kultúrára.
A következőkben szeretném bemutatni a CSR menedzsment folyamatának lépéseit a 23. ábra
segítségével.
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23. ábra A CSR menedzsment folyamata
Forrás: saját kutatás 2017
A 23. ábrán látható lépéseket és az egyes folyamatok során használható menedzsment
eszközöket az alábbiakban foglaltam össze.
CSR menedzsment folyamata
1.

Menedzsment eszközök

A CSR menedzsment első lépése a CSR
tevékenység értékelése és a fejlesztendő
területek meghatározása

a CSR EMAT értékelő szempontrendszer
segítségével,

2.

A CSR célok meghatározása,
összehangolása a vízióval, misszióval és
stratégiával

Célok meghatározása (CSR scorecard)

3.

Érintettek bevonása

Érintett térkép, érintettek fontosságának
elemzése, érintettekkel való kommunikáció
elemzése

4.

Operatív feladatok meghatározása

Stratégia és akcióterv készítés (Stratégia
táblázat)

5.

Megvalósítás nyomonkövetése,
ellenőrzés

Akciótervben megadott szempontok alapján,
kijelölt felelős által

6.

Jelentés készítés, kommunikáció

CSR jelentés (9.5 számú melléklet)

CSR SWOT

159

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés

A táblázatban felsorolt menedzsment eszközöket a 9.5 számú melléklet tartalmazza. Ezen
folyamat mentén haladva és a táblázatban megjelölt eszközöket alkalmazva készítettem el a
Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának stratégiai tervét, melyet a 9.7 számú melléklet
tartalmaz egyfajta mintaként a CSR stratégia kialakításához. Interjúalanyaim kérésének eleget
téve, egy pályázatnak köszönhetően, kampuszunk egyik mérnök-informatikus hallgatójával
elkészítettük a CSR EMAT honlapját, amely a www.csremat.eu oldalon érhető el. A honlap
célja, hogy megismertesse a CSR szemléletet, a CSR EMAT menedzsment eszközt és annak
gyakorlati alkalmazását. A regisztrált vállalkozások online elvégezhetik cégük CSR kiválóság
önértékelését, melyről azonnal kiértékelést kapnak. A honlap további funkciója a CSR
szemlélettel kapcsolatos rendezvények, konferenciák, publikációk, jó gyakorlatok, hírek és
felhívások közzététele. A honlap még csak rövid ideje aktív, eddig 33 vállalkozás végezte el
működésének online értékelését és 949 látogatója volt az oldalnak. Bízom benne, hogy a CSR
EMAT egy olyan menedzsment eszköz, amit a vállalkozások vezetői eredményesen tudnak
majd használni a gyakorlatban, mert nemcsak egy modellt, vagy iránymutatót kínál a
felhasználóknak, hanem egy komplex menedzsment eszközt, mely az önértékeléstől, a
stratégiaalkotáson át egészen a jelentés elkészítéséig kíséri végig a felhasználót.
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6.

Kutatási eredmények, következtetések
A kutatási folyamat első lépéseként összegyűjtöttem a leggyakrabban használt CSR

definíciókat és megfogalmaztam a saját meghatározásomat, miszerint a CSR egy
gondolkodásmód, mely a vállalkozás érintettjeinek érdekeit figyelembe véve, velük
együttműködve törekszik a negatív környezeti hatások csökkentésére, a munkakörülmények
javítására és a társadalom jólétének támogatására, önként vállalt, a jogi előírásokon túlmutató
tevékenységeivel, saját kompetenciáihoz és erőforrásaihoz mérten. A CSR szemlélet át kell,
hogy hassa az egész vállalati működést, integrálódva annak stratégiájához.
Mivel a CSR és a fenntartható fejlődés fogalmai gyakran összemosódnak, ezért fontosnak
tartottam tisztázni a két fogalom közös és eltérő aspektusait. A két szemlélet hasonló célok
elérésére irányul (mint például a társadalmi és környezeti fenntarthatóság és értékteremtés), de
fellelhető a közöttük lévő eltérés is.
A CSR szemlélet fejlődését végigkövetve eljutottam az Egyesült Államoktól, az Európai Unión
keresztül hazánkig. Az USA-ban elsősorban a nagyvállalatok jeleskednek a CSR
tevékenységek terén oly módon, hogy a megszerzett profit egy részét filantróp célokra fordítják.
Az Európai Unióban ezzel szemben felismerték a CSR-ban rejlő versenyelőnyt, és azt is, hogy
a CSR nemcsak a filantrópiáról és a kifelé irányuló kommunikációról szól, hanem a
szemléletnek át kell hatnia az egész vállalati működést. Az EU ennek érdekében CSR
politikájával igyekszik különböző irányelvek és programok által támogatni az európai
vállalkozások CSR tevékenységét. Az EU továbbá célul tűzte ki, hogy Európa kiválósági
központ legyen a vállalatok társadalmi felelőssége terén. Hazánkban a vállalkozások több, mint
90%-át a kkv-k teszik ki, akikre jellemző, hogy ha végeznek is CSR tevékenységet, azt
általában leginkább a jó érzés által vezérelve teszik, mintsem tudatosan. Nálunk is, hasonlóan
a többi európai országhoz, a nagyvállalatok az élenjárók a CSR terén. A nemzetközi
szabványok, irányelvek, ajánlások és eszközök is az ő működésükre és kompetenciáikra vannak
szabva. Esetükben általában külön kijelölt személy foglalkozik a CSR tevékenységekkel és
annak kommunikálásával. A kisebb vállalkozások számára ezek a szabványok, ajánlások és
irányelvek bonyolultak, alkalmazásuk és megértésük időigényes, főként úgy, hogy általában
nincs ezekre a feladatokra külön kijelölt személy.
A szakirodalom alapján kirajzolódott, hogy szükség lenne egy olyan iránymutató
kidolgozására, amely lehetőséget adva a kisebb vállalkozásoknak is, segítene a CSR szemlélet
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tudatos, menedzsment szintű alkalmazásában. Mivel egy menedzsment eszköz kidolgozását
tűztem ki kutatásom céljaként, ezért a szakirodalmi részben helyet szenteltem a CSR
menedzsment szintű alkalmazásának lépéseinek bemutatására, először elméleti, majd
gyakorlati megközelítésből. A szakirodalomból kiderült, hogy a vállalatok társadalmi
felelősségvállalása az utóbbi években folyamatosan erősödő stratégiai célképző elemként
jelenik meg a stratégiai menedzsmentben. Az is kirajzolódott, hogy nemcsak a különböző
menedzsment eszközök segíthetik a CSR szemlélet vállalati integrálását, hanem a társadalmi
felelősségvállalás és értékteremtés gyakorlati megvalósulása is támogatóan hat a vállalati
működésre és kultúrára.
Végigtanulmányozva és összevetve a CSR szemléletre kidolgozott nemzetközi irányelveket,
ajánlásokat és szabványt, megfogalmaztam a CSR koncepció területeit (menedzsment,
munkavállalók, társadalom, környezet, termék & szolgáltatás) és ezek tartalmi elemeit. Az
általam kidolgozott menedzsment eszköz keretrendszerének az európai vállalkozások körében
elterjedt, a kiváló működés támogatására és mérésére kidolgozott, TQM logikát követő, EFQM
kiválósági modellt választottam. Több szerző is megerősítette, hogy az EFQM modell elemei
támogatják a CSR tevékenység vállalati megvalósulását. Én egy olyan eszközt dolgoztam ki,
ami megtartva az EFQM modell logikai struktúráját, kizárólag a CSR tevékenységet leíró
tartalmi elemekkel lett feltöltve.
A disszertáció 5. fejezetében bemutatásra került az általam kidolgozott CSR EMAT (Corporate
Social Responsibility Excellence Management and Assessment Tool) menedzsment eszköz,
annak kialakítása, tartalmi elemei és validációs folyamata. Mivel azt állítottam, hogy a CSR
EMAT egy olyan menedzsment eszköz, amely alkalmazható bármely méretű és tevékenységet
folytató vállalkozás esetében, ezért ennek bizonyítására, 41 nagyvállalat, 28 középvállalkozás
és 25 kisvállalkozás esetében készítettem az adott vállalkozás képviselőjével kvantitatív
interjút, melynek során értékeltem a gyakorlatban megvalósuló CSR tevékenységet az általam
kialakított

értékelő

szempontrendszerrel.

Miután

az

eszköz

alkalmazhatóságáról

meggyőződtem, az interjúk során kapott válaszokat kiértékeltem és egy Excel táblába
rögzítettem. Ezen eredmények alapján végeztem el a statisztikai elemzést.
Klaszteranalízist alkalmaztam a mintában szereplő vállalkozások csoportosítására CSR
teljesítményük alapján. Az elemzés eredményeként három egymástól jól elkülöníthető
csoportba tudtam besorolni a vizsgált vállalkozásokat: 1. CSR kommunikálók (47 vállalkozás),
2. CSR indulók (14 vállalkozás) és 3. CSR tudatosak (33 vállalkozás). A CSR kommunikálók a
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CSR tevékenységek küzül leginkább arra fektetnek nagyobb figyelmet, ami kifelé irányuló, a
vevők és a társadalom felé. A CSR indulók már észrevehetően jobban teljesítettek mindegyik
vizsgált területet illetően, bár az elért eredményeik átlagosak, de mindegyik területen tudnak
eredményt felmutatni. A CSR tudatosak tudatos CSR tevékenységet folytató vállalkozások,
akik a legjobb eredményeket teljesítették a vizsgált területeken és a stratégiai eredmények
tekintetében is kimagasló tevékenységet végeznek.
A mintában szereplő vállalkozások eredményeinek kiértékelését követően bemutattam a CSR
EMAT utolsó elemeként, a CSR menedzsment folyamatának lépéseit és az azok során
használható menedzsment eszközöket.
Disszertációmat Peter F. Drucker gondolatával indítottam, miszerint „felelősen dönteni
információ nélkül lehetetlen, de információ birtokában szükségszerű.” Kutatásom
eredményeként úgy gondolom, hogy sikerült összeállítanom egy olyan menedzsment eszközt,
azt az ’információs anyagot’, ami segíthet a vállalkozások vezetőinek eligazodni a CSR
szemlélet terén és bízom benne, hogy ezen információ birtokában felelős döntéseket fognak
hozni.

6.5

A hipotézisek értékelése, tézisek megfogalmazása

H1: A CSR szemléletre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó nemzetközi irányelvek,
ajánlások, szabványok és a meglévő modellek összevetése lehetővé teszi a két szemlélet
szétválasztását és a CSR koncepció területeinek és tartalmi elemeinek a meghatározását.
A szekunder kutatás során összegyűjtöttem a CSR szemléletre és a fenntartható fejlődésre
vonatkozó nemzetközi modelleket (Carroll, Frederick, Quazi és O’Brien modelljeit), és a
vonatkozó irányelveket, ajánlásokat és szabványt (mint az Európai Bizottság Zöld Könyve, az
ENSZ Globális Egyezménye, a Global Reporting Initiative, az OECD irányelvek és az ISO
26000). Mivel a 4.1 fejezetben bemutatott modelleken véleményem szerint már túlhaladt a mai
értelemben vett CSR szemlélet és nincsenek mélységében olyan szinten kidolgozva, mint a 4.2
fejezetben bemutatott nemzetközi irányelvek, ajánlások és szabvány, ezért a CSR koncepció
területeinek és tartalmi elemeinek meghatározásához az utóbbiakat használtam. Az irányelvek,
ajánlások és szabvány alapelemeit egy táblázatba gyűjtve (7. táblázat) összevetettem és azon
elemek alapján, amelyek mindegyik dokumentumban jelen voltak, megfogalmaztam a CSR
koncepció területeit (melyet a 13. ábra szemléltet): menedzsment, munkavállalók, társadalom,
környezet, termék & szolgáltatás. Ezen területek tartalmi elemeinek a meghatározásához az
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irányelvekből kigyűjtöttem a koncepció egyes területeihez tartozó szempontokat (a
menedzsmentre vonatkozó elemeket a 8.1-es függelék táblázatában, a munkavállalókra
vonatkozókat a 8.2-es, a környezet elemeit a 8.3-as, a társadalmi elemeket a 8.4-es és a termék
& szolgáltatás vonatkozásában pedig a 8.5-ös függelék táblázatában foglaltam össze). A CSR
koncepció területeinek elemeit összesítve a 8-tól 12-ig táblázatok tartalmazzák. Ezen
eredmények alapján a hipotézist igazolni tudom.
Tézis 1. A CSR szemléletre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó nemzetközi irányelvek,
ajánlások és szabvány (mint az Európai Bizottság Zöld Könyve, az ENSZ Globális
Egyezménye, a Global Reporting Initiative, az OECD irányelve és az ISO 26 000) alapján
meghatározásra kerültek a CSR koncepció területei- a Menedzsment, Munkavállalók,
Környezet, Társadalom, Termék és Szolgáltatás- és ezek tartalmi elemei, melyek a CSR EMAT
menedzsment eszköz alkritériumait alkotják.

H2: Egy megfelelő keretrendszer és a meghatározott CSR koncepció tartalmi elemei alapján
kialakítható egy olyan menedzsment eszköz, amely segíti a vállalkozások CSR
tevékenységének értékelését.
A CSR EMAT kialakítását és tartalmi elemeit mutatja be az 5.3- as fejezete a dolgozatnak, ami
igazolja, hogy a CSR koncepció alapján megfogalmazott kritériumok és az azokhoz kapcsolódó
alkritériumok az EFQM kiválósági modell logikája mentén összeállítva egy olyan
menedzsment eszközt eredményezett, ami alkalmas a vállalkozások CSR tevékenységének
értékelésére mérettől és tevékenységtől függetlenül. A menedzsment eszköz alkalmazhatóságát
a validálási folyamatba bevont 20 szakértő és a mintában szereplő 94 vállalkozás esetében
elvégzett értékelés igazolja. Ezen információk alapján a hipotézist igazolni tudom.
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Tézis 2. Az EFQM kiválósági modell és a CSR koncepció tartalmi elemei alapján kialakításra
került menedzsment eszköz (CSR EMAT) alkalmas a vállalatok CSR tevékenységének
értékelésére a vállalkozások méretétől és tevékenységének típusától függetlenül.

H3: CSR teljesítményük alapján a vállalkozások jól elkülöníthető csoportokba sorolhatóak.
Klaszteranalízist alkalmaztam a mintában szereplő vállalkozások csoportosítására CSR
teljesítményük alapján. Az elemzés eredményeként három egymástól jól elkülöníthető
csoportba tudtam besorolni a vizsgált vállalkozásokat (mint, ahogy azt a 21. táblázat
szemlélteti). Az 1. klasztert 47 vállalkozás alkotja. Ők a CSR kommunikálók (kifelé irányuló
CSR-t folytató vállalkozások), akik a vevői, társadalmi és környezeti eredményeikre
koncentrálnak elsősorban, viszont ezeken a területeken is az átlag alatt teljesítenek. A CSR
tevékenységek küzül leginkább arra fektetnek nagyobb figyelmet, ami kifelé irányuló, a vevők
és a társadalom felé. A 2. klaszterbe 14 vállalkozás tartozik. Ők a CSR indulók (induló
vállalkozások a tudatos CSR tevékenység felé), akik már észrevehetően jobban teljesítenek
mindegyik vizsgált területet illetően. Az elért eredményeik átlagosak, de mindegyik területen
tudnak eredményt felmutatni. Megjelenik a külső irányú CSR mellet a belső fókusz is, a
munkavállalók irányába tett felelősségvállalás által. A 3. klaszter tagjait 33 vállalkozás alkotja.
Ők a CSR tudatosak (tudatos CSR tevékenységet folytató vállalkozások), akik a legjobb
eredményeket teljesítették a vizsgált területeken és a stratégiai eredmények tekintetében is
kimagasló tevékenységet végeznek. Ezen csoport tagjai stratégiai szinten gondolkodnak a CSR165
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ról, jó gyakorlatokat tudnak felmutatni, ők a legjobbak a CSR gyakorlati megvalósulása terén.
Az eredmények alapján a hipotézist igazolni tudom.
Tézis 3. A CSR EMAT által elvégzett mérési eredmények alapján a vállalkozások három
egymástól jól elkülöníthető csoportot alkotnak CSR teljesítményük szerint: CSR
kommunikálók, CSR indulók és CSR tudatosak.

6.6

Újszerű eredmények és gyakorlati alkalmazhatóság
Kutatásom célja egy gyakorlati menedzsment eszköz kialakítása volt, ami segíti a

vállalkozások vezetőit a CSR szemlélet vállalati integrálásában. Szabó Lajos (et al., 2017)
szavaival élve, minden menedzsment eszköz annyit ér, amennyit a gyakorlat profitálhat belőle,
és az alkalmazás által jobb döntések meghozatalára lesz képes. Bízom benne, hogy egy olyan
eszközt sikerült kialakítanom, amelyből a gyakorlat profitálni tud és támogatólag hat a vezetők
felelős döntéshozatalára. A CSR EMAT egy új menedzsment szemléletmódot támogató eszköz,
melynek gyakorlati alkalmazhatósága 94 vállalkozás vezetője által igazolt. A CSR EMAT a
következő új elemeket tartalmazza:


a szakirodalom alapján meghatározott CSR koncepció (Menedzsment,
Munkavállalók, Társadalom, Környezet, Termék és Szolgáltatás) területei
mentén kialakított CSR kiválóság menedzsment eszközt;



a CSR tevékenységet leíró nemzetközi irányelvek, szabvány és ajánlások
összegyűjtött,

összesített

tartalmi

elemeit,

melyek

a

CSR

EMAT

kritériumrendszerét alkotják;


az értékelő szempontrendszert és pontozási rendszerét, amely kizárólag a CSR
tevékenységet méri, egyszerűen alkalmazható, egységes keretrendszert biztosít
bármely méretű és tevékenységet folytató vállalkozás önértékeléséhez;



a CSR menedzsment folyamatának lépéseit és alkalmazott eszközeit.

Az újszerű empirikus eredményei a disszertációnak a kutatásban résztvevő vállalkozások CSR
EMAT által végzett értékeléseinek eredményei alapján:


a mintában szereplő vállalkozások CSR tevékenységük alapján három egymástól jól
elkülöníthető csoportot alkotnak: 1. CSR kommunikálók (47 vállalkozás), 2. CSR
indulók (14 vállalkozás) és 3. CSR tudatosak (33 vállalkozás). A CSR
kommunikálók leginkább a kifelé irányuló CSR tevékenységet végzik és
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kommunikálják, a vevők és a társadalom elvárásainak való megfelelésre törekszenek.
A CSR indulók már észrevehetően jobban teljesítettek mindegyik vizsgált területet
illetően, bár az elért eredményeik átlagosak, de mindegyik területen tudnak eredményt
felmutatni. A CSR tudatosak, tudatos CSR tevékenységet folytató vállalkozások, akik a
legjobb eredményeket teljesítették a vizsgált területeken és a stratégiai eredmények
tekintetében is kimagasló tevékenységet végeznek, ami a stratégiai szintű
megvalósulásról tanúskodik.
Katona Norbert és Tessényi Judit (2015:19) a CSR és a stratégiai mendzsment kapcsolatát
vizsgálták, melynek eredményeként megállapították, hogy jelentős hozzáadott értékkel bír, ha
a szervezetek folyamatosan, mérhető és strukturált rendszer mentén értékelik saját CSR
teljesítményüket, összevetve azt a legjobb gyakorlatokkal. Javaslatként megfogalmazták, hogy
a CSR teljesítményt hazai és nemzetközi szinten is összemérhetővé kell tenni, ezért szükséges
egy számszerűsített, súlyozott, objektív értékelő modell kifejlesztése és a tesztelést követően
széleskörű alkalmazása. A CSR EMAT menedzsment eszköz egy komplex folyamatot kínál a
CSR szemlélet tudatos alkalmazásához, az aktuális helyzet értékelésétől, a fejlesztendő területek
kijelölésén keresztül, egészen a jelentés készítésig kíséri végig a vállalkozásokat, és segíti CSR
gyakorlatuk fejlesztését. Önmagában a CSR tevékenység mérése is hiánypótlónak számít, de
egy olyan menedzsment eszköz, mely ilyen részleteiben kíséri végig a CSR szemlélet vállalati
integrációját, biztosan nem volt elérhető a vállalkozások vezetői számára. Bízom benne, hogy
a kutatásom eredményeként kialakított CSR EMAT megfelel azoknak a kívánalmaknak,
melyeket Katona Norbert és Tessényi Judit megfogalmaz, vagy biztosítja azt a kezdeti lépést,
melyen továbbhaladva, fejlesztve ezt az elképzelést, kialakulhat egy olyan menedzsment
eszköz, amely egy újfajta gondolkodásnak, a CSR menedzsmentnek az alapeszköze lehet.

6.7

A kutatás folytatásának további lehetőségei
A kutatás folytatásának további lehetőségét látom abban, hogy a CSR EMAT területeit

egy szakértői csoporttal (az egyes területek szakértőivel) részleteiben továbbfejleszteni, akár
szabvány szintre kidolgozni. Az ISO 26 000 a társadalmi felelősségvállalásra kidolgozott
szabvány, de nem alkalmas tanusításra és mérésre. Véleményem szerint a CSR EMAT további
fejlesztése megoldást kínálhatna erre a problémára.
A CSR EMAT menedzsment eszközhöz elkészült a honlap és az online értékelőrendszer,
melynek továbbfejlesztéseként szeretném elkészíteni az oldal angol nyelvű változatát. A honlap
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rögzíti a vállalati méréseket és jó gyakorlatokat. Az oldal angol nyelvű elérése biztosítaná a
nemzetközi mintagyűjtés lehetőségét, mely további kutatásokhoz nyújtana alapot.
A CSR EMAT általánosan a vállalkozások CSR tevékenységének a mérésére lett kidolgozva,
de továbbfejlesztési lehetőséget látok azon a téren is, hogy különböző intézmények,
szervezetek, egyes gazdasági szektorok működéséhez illeszkedően átdolgozva speciális
méréseket lehetne általa végezni, és ezáltal a különböző szektorok CSR tevékenységét
összehasonlítani.
Az összehasonlítás nemcsak, mint benchmarking fontos, hanem megkülönbözteti a
vállalkozásokat és befolyásolja a társadalmi megítélést is. Hasonlóan az EFQM által minősített
vállalatok esetén odaítélt Kiválóság Díjhoz, a CSR EMAT alapján is érdemesnek tartanék egy
díj létrehozását, amely elismerné és minősítené a vállalkozások CSR tevékenységét.

6.8

Személyes elkötelezettségem
Disszertációmat azzal a gondolattal szeretném zárni, hogy számomra a CSR nemcsak

kutatási

témát,

hanem

személyes

elkötelezettséget,

küldetést

jelent.

Az

őszinte

elkötelezettségem gyakorlati megnyilvánulásaként igyekszem legjobb tudásom szerint
támogatni kampuszunk és városunk vállalkozásainak CSR tevékenységét. A kampuszon a
hallgatók és kollégáim érzékenyítésén túl egyre több CSR tevékenységgel büszkélkedhetünk,
melyről a mellékletben elhelyezett stratégiai terv is tanúskodik.
A vállalkozások CSR tevékenységének támogatása céljából 2016. decemberében elindítottam
a Felelős Vezetők Klubját, mely 81 tagot jegyez (közte a város legnagyobb vállalkozásainak
vezetőit) és általában 30-40 fő vesz részt aktívan a havi klubtalálkozókon. A vezetői klub célja,
hogy egymással kapcsolatot építsünk, együttműködjünk és jó gyakorlatokat osszunk meg.
Minden hónapban egy-egy vállalkozás látja vendégül a klubot, amikor bemutatja saját cégét,
kiemelve a CSR tevékenységeket és az együttműködési felületeket. Ezt követően mindig van
egy feladat, közös projekt a napirendi pontok között. Ezek kisebb vagy nagyobb projektek, ahol
városi szinten közösen fellépve tudjuk társadalmi felelősségvállalásunkat megnyilvánítani.
Önkéntesként képviselem városunkat nemzetközi térben Change nagykövetként 2016 óta, hogy
az alulról szerveződő, társadalmi vállalkozások területén jó nemzetközi gyakorlatokat gyűjtsek,
melynek mintájára egy ifjúsági közösségi tér és mentor központ megvalósítását tervezzük. A
Change projekt üzenetével azonosulva bízom benne, hogy egyelőre helyi, majd remélhetőleg a
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CSR EMAT menedzsment eszköz által országos szinten is hozzájárulhatok a Változáshoz, ami
a CSR tudatos, menedzsment szintű alkalmazását eredményezi.
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Függelék

8.1

Az irányelvek tartalmi elemei a Menedzsmentre vonatkozóan

European Commission
(2001)

OECD

ISO26000

CSR EMAT

A misszió tartalmazza a
társadalmi felelősségvállalást

Járuljanak hozzá a
gazdasági,
társadalmi és
környezeti
fejlődéshez a
fenntartható
növekedés elérése
érdekében
Tartsák
tiszteletben a
tevékenységük
által érintettek
nemzetközileg
elismert emberi
jog
A helyi
közösséggel
szorosan
együttműködve
ösztönözzék a
helyi kapacitás
növekedését,
valamint
fejlesszék a
vállalkozás
tevékenységét
Ösztönözzék az
emberi tőke
képzését,
különösen
munkahelyek és
az alkalmazottak
képzési
lehetőségeinek
megteremtésével
Tartózkodjanak a
törvényi vagy
jogszabályi
keretek között
nem szabályozott,
kivételezések
kérésétől, vagy
elfogadásáról
Támogassák és
tartsák be a felelős
vállalatirányítási
alapelveket

Elkötelezett vezetés és
elszámoltathatóság

A misszió
tartalmazza a
társadalmi
felelősségvállalás
iránti
elkötelezettséget

Stratégiák kidolgozása, melyek
tükrözik a társadalmi
felelősségvállalás iránti
elkötelezettséget

Jogi szabályozások
tiszteletben tartása

Etikus magatartás

Stratégiák
kidolgozása,
melyek tükrözik a
társadalmi
felelősségvállalás
iránti
elkötelezettséget

Az érintettek érdekeinek
tiszteletben tartása

Menedzsmentrends
zerek (EMAS, ISO
14 000, EFQM,
KIR, OSHAS, ILO,
SA 8000, ISO
26000, Global
Compact)

A jogi szabályozások tiszteletben
tartása

Nem pénzügyi
jelentés készítése
(pl.GRI)

A nemzetközi viselkedési normák
tiszteletben tartása

Kétirányú
kommunikáció az
érintettekkel

Magatartási kódex (ahol
kinyílvánítják céljaikat, alapvető
értékeiket és
felelősségvállalásukat érdekelt
feleik iránt)
CSR tevékenységek az egész
szervezetre vonatkozóan, a
stratégiáktól a napi döntésekig
(írásos formában)

Egy társadalmi vagy környezeti
dimenzió hozzáadása terv és
költségvetési szinten és a
vállalati teljesítmény értékelése
ezeken a területeken

"Közösségi tanácsadó bizottság"
létrehozása

Társadalmi és környezetvédelmi
auditok
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Továbbképzési programok

Átláthatóság, áttekinthetőség

Alakítsanak ki a
vállalkozások és a
működési
területükön
található
társadalmak
közötti kölcsönös
bizalmon alapuló
kapcsolatot
Segítsék elő, hogy
az alkalmazottak
tisztában legyenek
és betartsák a
vállalati
rendszabályokat
és politikát
Tartózkodjanak a
diszkriminatív
vagy fegyelmi
lépésektől
A lehetséges
kedvezőtlen
hatások
azonosítása,
megelőzése és
mérséklése
céljából
végezzenek
kockázatalapú
belső átvilágítást
Ösztönözzék az
üzleti partnereket,
így a beszállítókat
és alvállalkozókat
is, hogy az
Irányelvekkel
összhangban álló
vállalati
alapelveket
kövessenek
Az érintett
felekkel együtt
teremtsenek olyan
lehetőségeket,
amelyek
alkalmával
érdemben
ismertethetik
nézeteiket a helyi
közösségeket
jelentősen
befolyásoló
projektekre vagy
más
tevékenységekre
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Az emberi jogok tiszteletben
tartása

Etikai kódex

Stratégiák kidolgozása, amelyek
tükrözik az elkötelezettséget a
társadalmi felelősség iránt

A menedzsment és
a munkavállalók
közötti jó kapcsolat

A pénzügyi, természeti és emberi
erőforrások hatékony kihasználása

Érintettek
érdekeinek
figyelembe vétele

A szervezet és az érdekelt felek
szükségleteinek egyenlő arányú
figyelembevétele

Társadalmilag
felelős
tevékenységek
propagálása

Kétirányú kommunikációs
folyamatok létrehozása az
érintettekkel

Díjak, elismerések

Ösztönözni az alkalmazottak
hatékony részvételét minden
szinten a szervezet társadalmi
felelősségvállalási
tevékenységeiben

Ösztönözni az
alkalmazottak
hatékony
részvételét minden
szinten a szervezet
társadalmi
felelősségvállalási
tevékenységeiben

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés
Tartózkodjanak a
helyi politikai
tevékenységekben
való szabálytalan
részvételtől

8.2

Rendszeresen felülvizsgálni és
értékelni a szervezet vezetési
folyamatait

Továbbképzési
programok
biztosítása

Tartsák
tiszteletben az
internetes
szólásszabadságot
és az online
gyülekezéshez és
egyesüléshez való
jogot

Társadalmi és
környezetvédelmi
auditok

Lehetőség szerint
aktívan, vagy
támogatólag
vegyen részt a
felelős
ellátásiláncmenedzsmentről
(SCM) szóló
magán, vagy több
érintett által
indított
kezdeményezések
ben

Etikus és
korrupcióellenes
magatartás

Az irányelvek tartalmi elemei a Munkavállalókra vonatkozóan

European
Commission (2001)

GRI

ISO26000

ILO (International
Labour Organization)

Élethosszig tartó tanulás

Kapcsolat a munkavállalók
és munkáltatók között

Kapcsolat a
munkavállalók és
munkáltatók
között

Az egyesülés szabadsága és
a kollektív tárgyalásokhoz
való jog hatékony elismerése

Képzési programok

Egészség és biztonság

Munkakörülmény
ek és szociális
védelem

A kényszermunka vagy
kötelező munka valamennyi
formájának megszüntetése

Az alkalmazottak
felhatalmazása

Képzés és oktatás

Szociális
párbeszéd

Szervezeten belüli jobb
tájékoztatás

Sokféleség és
esélyegyenlőség

Egészség és
biztonság a
munkahelyen

A gyermekmunka hatékony
eltörlése
A diszkrimináció
megszüntetése a
foglalkoztatást és
munkavégzést illetően

A munka, család és a
szabadidő közötti jobb
egyensúly

Egyenlő díjazás nőknek és
férfiaknak

Emberi fejlődés
és képzés a
munkahelyen

A munkaerő sokfélesége

A megkülönböztetés tilalma
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Biztonságos munkahely
A személyes adatok és a
magánélet védelme

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés

Egyenlő díjazás és
karrierlehetőség a
nőknek

Az egyesülés és kollektív
szerződés szabadsága

Nyereségrészesedés és
részvénytulajdon
rendszerek

Emberi jogok tiszteletben
tartása

A munkahely biztonsága

Kényszermunka/kényszermu
nka tilalma

Biztosítani kell, hogy a
munkakörülmények
megfeleljenek a nemzeti
törvényeknek és
rendeleteknek, és
összhangban álljanak a
vonatkozó nemzetközi
munkaügyi normákkal
Tisztességes munkafeltételek
biztosítása tekintettel a
fizetésekre, a munkaidőre, a
heti pihenésre, a
szabadságra, biztonságra és
egészségre, az anyaság
védelmére és a munka és a
család egyensúlyára

Megkülönböztetésmentes
ség a felvételi eljárás
során
Szakmunkásképzést
nyújtó helyek
Munkahelyi egészség és
biztonság

UN Global Compact

OECD

CSR EMAT

A vállalkozásnak támogatni
és tiszteletben kell tartania a
nemzetközileg
kinyilatkoztatott emberi
jogokat

Tartsák tiszteletben az emberi
jogokat

Esélyegyenlőség a munkavállalóknak

Az egyesülés szabadsága és
a kollektív tárgyalásokhoz
való jog fenntartása

Tartsák tiszteletben a
foglalkoztatott munkavállalók
azon jogát, hogy saját
választásuk szerint
szakszervezetet vagy
képviseleti szervezetet
hozzanak létre, illetve ilyen
szervezetekbe belépjenek.

Élethosszig tartó tanulás- képzések
támogatása és biztosítása

A kényszermunka minden
formájának megszüntetése

Járuljanak hozzá a gyermekek
dolgoztatásának betiltásához

Munka-család-pihenés megfelelő aránya

A gyermekmunka hatékony
eltörlése
A diszkrimináció
megszüntetése a
foglalkoztatást és
munkavégzést illetően

Járuljanak hozzá a kényszervagy egyéb módon
kierőszakolt munkavégzés
minden formájának
eltörléséhez
Foglalkoztatási politikájukat
az esélyegyenlőség és egyenlő
elbánás elvét szem előtt tartva
alakítsák
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Egyenlő fizetési és karrierlehetőség
Munkahelyi egészség és biztonság
(munkabiztonság javítása azon
intézkedéseken kívül, amelyeket egyébként
törvényben írnak elő)
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Biztonságos és egészséges
munkakörülmények
biztosítása

Az egyesülési szabadság
garantálása
Az alapvető egészségügyi,
oktatási és lakhatási
hozzáférés biztosításaa a
dolgozók és családjuk
számára, amennyiben ezek
nem biztosítottak

Biztosítsanak a munkavállalók
képviselői számára olyan
lehetőségeket, amelyek a
hatékony kollektív szerződés
létrejöttéhez szükségesek
Tájékoztatással segítsék a
dolgozókat és képviselőiket,
hogy pontos és hiteles képet
kapjanak a vállalkozás
teljesítményéről

Megfelelő munkakörülmények biztosítása

Béren kívüli juttatások

Tegyék meg a szükséges
lépéseket a munkahelyi
egészség és balesetvédelem
biztosítására

Méltányos bérezés

Alkalmazzanak helyi
munkaerőt, valamint
nyújtsanak képzést azzal a
céllal, hogy javítsák a
szakismeretek szintjét

Elismerés, ösztönző és motivációs rendszer

Munkavállalók tájékoztatása
Menedzsment és munkavállalók kapcsolata
Egyesülési szabadság joga, kollektív
tárgyaláshoz való jog
Tisztességes munkafeltételek biztosítása
tekintettel a fizetésekre, a munkaidőre, a heti
pihenésre, a szabadságra, biztonságra és
egészségre, az anyaság védelmére és a munka
és a család egyensúlyára
Emberi jogok tiszteletben tartása
Kényszer-és gyermekmunka tilalma
Helyi munkavállalók alkalmazása
Dolgozói elégedettség mérés

8.3

Az irányelvek tartalmi elemei a Környezetre vonatkozóan

European Commission
(2001)

GRI

ISO26000

Erőforrások felhasználásának
csökkentése

Anyagok

Szennyezés megelőzése

Szennyezőanyag- és
hulladékkibocsátás
csökkentése

Energia

Fenntartható erőforráshasználat
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UN Global
Compact
A környezeti kihívások
elővigyázatosabb
megközelítése
Olyan kezdeményezések
támogatása, melyek a
nagyobb
környezetvédelmi
felelősségre irányulnak
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Víz

Az éghajlatváltozás
hatásainak enyhítése és az
alkalmazkodás

Biodiverzitás

A környezet védelme, a
biológiai sokféleség és a
természetes élőhelyek
helyreállítása

Kibocsátás

Tisztább termelés és ökohatékonyság

Szennyvíz és
hulladék

Környezeti hatásvizsgálat

Szállítás

Légszennyezés

Környezetbarát
technológiák
fejlesztésének és
elterjedésének
ösztönzése

Hulladékgazdálkodás
Energiahatékonyság
Vízvédelem, vízhasználat
és a vízhez való
hozzáférés
Hatékonyság az
anyagfelhasználásban
Minimalizálni a termék
erőforrásigényét

OECD

CSR EMAT

Hozzanak létre és tartsanak fenn egy, a vállalkozásnak
megfelelő környezetirányítási rendszert

Hatékony energia, víz- és hulladékgazdálkodás

Szolgáltassanak megfelelő, mérhető és ellenőrizhető
tájékoztatást a vállalkozás tevékenységeinek környezeti
hatásairól

Megújuló energiás beruházások

Dolgozzanak ki kárelhárító terveket a
tevékenységükből származó súlyos környezeti és
egészségügyi károk megelőzésére

A lehető legkevesebbre csökkenteni a szennyvíz,
hulladék és mérgező anyagok kibocsátását

Folyamatosan törekedjenek a vállalat
környezetvédelmi teljesítményének állandó javítására

A természeti erőforrások megőrzése, megújuló
energia alkalmazása

Olyan technológiák és működési eljárások
alkalmazása, amelyek megfelelnek a vállalkozás
környezetvédelmi szempontból legjobban teljesítő
részére vonatkozó szabványoknak

A termék teljes életciklusának átgondolása

Olyan termékek vagy szolgáltatások fejlesztése,
amelyeknek nincs túlzott környezetvédelmi hatásuk

A levegő, a víz és a biodiverzitás védelmének
támogatása

Kutatások folytatása a vállalkozás környezetvédelmi
teljesítményének hosszú távú javítása érdekében
Kibocsátáscsökkentő stratégiák kidolgozása, a
nyersanyagok hatékony felhasználása és
újrafeldolgozása, a mérgező anyagok helyettesítése
vagy felhasználásuk csökkentése, biodiverzitási
stratégiák stb
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Minimálisra csökkenteni a termék erőforrásigényét

Tisztább termelés és öko-hatékonyság

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés
Nyújtsanak megfelelő oktatást és képzést
alkalmazottaik számára környezetvédelmi,
egészségügyi és biztonsági témákban

Szelektív hulladékkezelés
Hatékony anyaghasználat
Környezetbarát technológia/termék fejlesztés
Folyamatosan törekedjen a vállalat
környezetvédelmi teljesítményének állandó
javítására
KIR, ISO 14001 és EMAS
Környezeti hatásvizsgálat

8.4

Az irányelvek tartalmi elemei a Társadalomra vonatkozóan

European
Commission (2001)

GRI

ISO26000

Munkahelyek, bérek,
juttatások és az
adóbevételek biztosítása

Helyi közösségek

Tisztességes verseny

Partnerség a
közösségekkel

Korrupcióellenesség

Felelős politikai részvétel

Közpolitika

Korrupcióellenesség

Versenyellenes
magatartás

Közösségi szerepvállalás

Helyi sport- és kulturális
események
szponzorálása
Adományok karitatív
tevékenységekre

UN Global
Compact
A tisztességes
munka, minőségi
áruk vagy
szolgáltatások
biztosítása,
amelyek javítják
életünket
A helyi közösségek
gazdasági
megélhetésének
védelme

Oktatás és kultúra
Munkahelyteremtés és
készségfejlesztés
Technológiai fejlesztés és
hozzáférés
Szociális beruházás

OECD

CSR EMAT

Folytassanak tudományos és technológiai
fejlesztési munkálatokat a helyi piaci igények
kielégítésére

Helyi közösséggel való kapcsolat (részvétel a helyi
partnerségben)

Járuljanak hozzá a helyi és nemzeti innovációs
kapacitás fejlődéséhez

Munkahelyteremtés, adók, beruházások, helyi munkaerő
képzése
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Építsenek ki kapcsolatokat a helyi egyetemekkel
és állami kutatóintézetekkel, valamint a helyi
iparral vagy ipari társulásokkal együttműködve
vegyenek részt kutatási projektekben

Társadalmilag felelős befektetések (SRI)- TFB- nyugdíjés befektetési alapok)

Tegyen eleget adózási kötelezettségeinek

Filantróp tevékenységek (szponzoráció, jótékonyság,
alapítványok, adományozó programok, önkéntesség)
Korrupció ellenes működés
Kormányközi elvek és megállapodások (ILO, OECD,
ENSZ)
Együttműködési megállapodás szakszervezetekkel és
civil szervezetekkel
Üzleti partnerekkel és beszállítókkal való
együttműködés (együttműködési megállapodások)
Fair trade
Technológiai és termékfejlesztés
CSR programokban való részvétel

8.5

Az irányelvek tartalmi elemei a Termék & Szolgáltatásra

vonatkozóan
GRI

ISO26000

OECD

CSR EMAT

Termékek és
szolgáltatások
címkézése

Társadalmilag
felelős ellátási lánc
támogatása

Biztosítsák, hogy az általuk
nyújtott termékek és
szolgáltatások a fogyasztói
egészségügyi és biztonsági
szabványoknak
megfeleljenek

Biztonságos és jó minőségű
termék/szolgáltatás

Marketing
kommunikáció

Vevők
tájékoztatásavalósághű
információk
közlése, vevők
megtévesztésének
elkerülése

Nyújtsanak pontos,
ellenőrizhető, világos és a
fogyasztók tájékozott
döntéséhez elegendő
információt

Tájékoztatás- szociális és
ökocímkék, termékjelzések

A vevő egészsége
és biztonsága

A fogyasztók
egészségének
védelme és
biztonsága

Vevői adatvédelem

Fenntartható
fogyasztás

Gondoskodjanak
tisztességes, könnyen és
időben igénybe vehető,
hatékony bíróságon kívüli
panaszkezelési és
jogorvoslati eljárásokról
Ne tegyenek valótlan
állítást, ne hallgassanak el
valós információt és ne
folytassanak semmilyen
más megtévesztő,
félrevezető, vagy
tisztességtelen gyakorlatot
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Vevők tájékoztatása- valósághű
információk közlése, vevők
megtévesztésének elkerülése

Termék/szolgáltatás fejlesztés,
innováció

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés

Fogyasztói
szolgáltatás,
támogatás, panasz
és vitarendezés

Alapvető
szolgáltatásokhoz
való hozzáférés

Támogassák a fogyasztók
tudatosságát előmozdító
törekvéseket a
működésükhöz kapcsolódó
területeken
Tartsák tiszteletben a
fogyasztók magánélethez
való jogait és biztosítsák az
általuk bekért, tárolt,
feldolgozott vagy elosztott
személyes adatok védelmét

Termékdíjak

A fogyasztói érdekek tiszteletben
tartása

Oktatás és a
tudatosság

Hatékony vevőszolgálat,
reklamációk kezelése

Biztonság (nem
veszélyes termék)

Társadalmilag felelős ellátási
lánc támogatása

A fogyasztók
megfelelő
tájékoztatáshoz való
hozzáférése.
Védelem a
tisztességtelen vagy
megtévesztő
reklámoktól, vagy
címkézéstől

Vásárlói adatvédelem

Szabadság a
fogyasztók számára,
hogy ismertessék
álláspontjukat

Szabadság a fogyasztók számára,
hogy ismertessék álláspontjukat
Vevői elégedettség

190
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9.

Mellékletek

9.1

számú melléklet: A validálási folyamatban résztvevő interjúalanyok
listája
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9.2 számú melléklet: CSR EMAT mérési eredményeket tartalmazó adatbázis
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9.3 számú melléklet: A mintában szereplő vállalkozások székhely, méret,
tevékenység, tulajdonosi struktúra, alapítási év szerinti megoszlása
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9.4 számú melléklet: Kezdeti és kialakult klaszterközép értékek

Initial Cluster Centers
Cluster
1

2

3

4

5

6

munkavállalóieredmény

,61

,21

,64

,29

,82

1,00

vevőieredmény

,55

,25

,60

,40

,85

1,00

társadalmikörnyezetieredm

,85

,65

,35

,10

,90

1,00

kulcseredmények

,90

,25

,60

,00

,50

1,00

Final Cluster Centers
Cluster
1

2

3

4

5

6

munkavállalóieredmény

,59

,35

,51

,37

,72

,93

vevőieredmény

,71

,51

,59

,42

,72

1,00

társadalmikörnyezetieredm

,80

,58

,52

,35

,80

,98

kulcseredmények

,80

,25

,45

,10

,50

1,00

ANOVA
Cluster
Mean Square

Error
df

Mean Square

F

Sig.

df

munkavállalóieredmény

,351

5

,015

87

24,109

,000

vevőieredmény

,307

5

,017

87

17,954

,000

társadalmikörnyezetieredm

,550

5

,009

87

58,784

,000

1,076

5

,010

87

110,035

,000

kulcseredmények
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The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the
differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus
cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Initial Cluster Centers
Cluster
1

2

3

munkavállalóieredmény

,29

1,00

,75

vevőieredmény

,40

1,00

,45

társadalmikörnyezetieredm

,10

1,00

,75

kulcseredmények

,00

1,00

,40

Final Cluster Centers
Cluster
1

2

3

munkavállalóieredmény

,35

,70

,53

vevőieredmény

,45

,80

,59

társadalmikörnyezetieredm

,42

,85

,61

kulcseredmények

,15

,80

,43

ANOVA
Cluster
Mean Square

Error
df

Mean Square

F

Sig.

df

munkavállalóieredmény

,717

2

,018

90

40,511

,000

vevőieredmény

,679

2

,019

90

36,683

,000

társadalmikörnyezetieredm

1,029

2

,017

90

61,343

,000

kulcseredmények

2,406

2

,016

90

152,616

,000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the
differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus
cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.
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9.5 számú melléklet: CSR menedzsment eszközök
1. CSR SWOT

Erősségek

Fejlesztendő
területek

Gyengeségek
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2. Stakeholder térkép

3. Érintettek fontosságának elemzése
Érintett

Kockázat

Hatás

Valószínűség

Fontosság/prioritás

Az egyes érintett csoportok mellé be kell írni azokat a kockázati tényezőket, melyektől
leginkább tartunk az ő esetükben. Ezek mellé azokat az értékeket kell megadni, melyek az adott
kockázat által kifejtett hatást és a kockázat bekövetkezésének valószínűségét értékeli az alábbi
ötfokozatú skála alapján.
12345-

jelentéktelen
alacsony
közepes
jelentős
meghatározó

Az értékek megadását követően össze kell szorozni a hatásra és a valószínűségre adott
értékeket, mely a prioritás értékét fogja eredményezni. A prioritás értékeknek megfelelően
tudjuk érintettjeinket fontossági sorrendbe állítani.
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4. Érintettekkel való kommunikáció
Érintett
csoport

Kommunikáció
módja

Kommunikáció
gyakorisága

Elvárások- Aggodalmak

A táblázatba fel kell vezetni az adott érintett csoportot, a velük történő kommunikáció
különböző módjait, gyakoriságát, az érintett csoport irányába támasztott elvárásokat és a velük
kapcsolatos aggodalmakat.
5. CSR Scorecard

Vezetés/Stratégia

Munkavállalók/Munkahely

Társadalom és környezet

Termék/szolgáltatás

A CSR scorecard segíti az értékelést követően összegyűjteni a CSR koncepció területeinek
mentén- a fejlesztésre szoruló területekre vonatkozóan- meghatározott célokat, ezáltal
megkönnyíti az ezekre irányuló stratégiai terv kialakítását.
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6. Stratégia elkészítése (akció terv)
Vezetés/Stratégia
Stratégiai Felelős Érintettek Határidő Feladatok Szükséges Mérés/visszacsatolás
cél
erőforrások

Munkavállalók/munkahely
Stratégiai Felelős Érintettek Időterv Feladatok Szükséges Mérés/visszacsatolás
cél
erőforrások


Társadalom és környezet
Stratégiai Felelős Érintettek Időterv Feladatok Szükséges Mérés/visszacsatolás
cél
erőforrások


Termék/szolgáltatás
Stratégiai Felelős Érintettek Időterv Feladatok Szükséges Mérés/visszacsatolás
cél
erőforrások



9.6 számú melléklet: CSR report forma
A VÁLLALKOZÁS CSR Jelentése
1. A vállalkozás általános adatai
Vállalkozás neve:
Alapítás éve:
Tevékenység (ipari/szolgáltató):
Vállalkozás profilja:
Alkalmazottak száma:
Tulajdonosi struktúra:
Vállalkozás működési területe:
A vállalkozás víziója és missziója:
2. A vállalkozás bemutatása, vezetői összefoglaló
3. A vállalat érintett térképe, érintettek vállalkozáshoz kapcsolódó szerepének
bemutatása
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4.

CSR tevékenységek, jó gyakorlatok bemutatása

Felelős
vállalatirányítás

• CSR Stratégia, misszió, menedzsment rendszerek

elkötelezettség, szabályozói megfelelés, kétirányú
kommunikáció az érintettekkel, etikus magatartás
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Felelősségvállalás a
munkavállalók felé

Felelősségvállalás a
helyi közösség és a
társadalom felé

• Esélyegyenlőség, képzések, béren kívüli juttatások,

munkahelyi egészség és biztonság, ösztönző és
motivációs rendszer, elismerés és jutalom, emberi
jogok

• Társadalmilag felelős befektetések (SROI),
részvétel a helyi partnerségben, helyi munkaerő
alkalmazása és képzése, fair trade, filantróp
tevékenységek
(szponzoráció,
jótékonyság,
támogatás, önkéntesség)
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Felelősségvállalás a
vevők felé

Környezetvédelem

• Biztonságos és jó minőségű termék/szolgáltatás,
vevők tájékoztatása, valósághű információ
közlése, fogyasztói érdekek tiszteletben tartása,
hatékony panaszkezelés, vevői adatvédelem

• Hatékony energia, víz- és hulladékgazdálkodás,

megújuló energiás beruházások, tisztább termelés
és öko-hatékonyság, KIR, ISO 14001 és EMAS
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Kapcsolat az
érintettekkel

Felelősségvállalás a
beszállítókkal
szemben

• Kétirányú kommunikáció az érintettekkel, érintettek

érdekeinek figyelembe vétele

• Helyi beszállítókkal való együttműködés, kétirányú

kommunikáció
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Együttműködések

• Együttműködések és partnerségi megállapodások
• Projektek

Eredmények, díjak

• Elért CSR eredmények
• Elismerések
• Díjak
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9.7 számú melléklet: CSR EMAT értékelést követően elkészített stratégiai
terv

University of Pannonia Nagykanizsa Campus
CSR Action PLAN
General presentation of the institution
About the University of Pannonia
University of Pannonia, founded in 1949, is the most significant institution of higher
education in Transdanubia. The university offers degrees covering nearly all the areas of
science: agriculture, humanities, economics, engineering, information technology, education,
social and natural sciences. Beside the main campus in Veszprém, it has campuses in Keszthely
and Nagykanizsa. The university is composed of 5 faculties: Faculty of Business and
Economics; Faculty of Engineering; Faculty of Information Technology; Faculty of Modern
Philology and Social Science; Georgikon Faculty of Agricultural Sciences. The University has
a long history of productive relationships with companies in the region. The University has
recently started discussions with companies in order to launch dual training programmes. The
University has organised many formal and informal meetings with companies in order to get
useful feedback on the educational system, courses taught and competences of students to be
developed. There occasions proved to be very useful, the results of these discussions are going
to be incorporated in the education. According to the philosophy of the University the
development of local areas are very crucial role of higher educational institutions, so PE has a
scientific team dealing with exploring and developing local resources.

About the Nagykanizsa Campus
The University of Pannonia Nagykanizsa Campus, the PEN is the south-west gate of
one of the fastest growing higher education institution in the country; integral part of the
University of Pannonia. It was founded in 2000 and in this year the education began with the
state financed, full-time Tourism and Hotel course. In 2002 the Information Technology state
financed, full-time course was also launched. In the following years the offerings at the campus
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broadened further. 2010 was a milestone in our institution, because one master degree program
of the Faculty of Economy was introduced in addition to the bachelor programs, and one year
later we also offered the logistic engineer master program. Today there are 3 bachelor and 2
master programs on the training palette of the Campus in the frame of 3 faculties, furthermore
there are 3 two-year-long trainings and 2 postgraduate programs. Our students can find an
environment of true friendship, where professional teachers help them study with the latest
international findings in their field of expertise. University of Pannonia (PE) is the perfect place
for building up a network of colleagues and the university dormitory is the stage for busy
university life. In addition to the education, our staff gives special attention to the business
sector as well, we cooperate with a number of businesses and other institutions on different
research fields. The closeness of the Austrian, Slovenian and Croatian borders gives us an
excellent opportunity to participate also in various international and cross-border projects. We
were project partner in 8 projects in the Hungary-Croatia Cross-border Co-operation Program,
in 4 Slovenia-Hungary Programs and 2 Austria-Hungary Programs.

The institution's current CSR activities, the key
sustainability related impacts of the organization
The CSR activities of the Campus are two-fold:
1. CSR trainings and sensualisation of students (via various programs and initiatives)
2. Consulting enterprises, cooperating with them – Club of Responsible Leaders
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Students
The most important CSR activity of our Campus is to provide students the way of CSR-thinking
via various programs and initiatives and making them aware of social responsibility. This is
important, as the youth carry the responsible way of thinking to their places of employment.
•

CSR EDUCATION- CSR education was introduced on both BA and MA levels. On
BA level we deal with (Business aspects of social responsibility): the definition of CSR,
its history, its situation in the EU and Hungary, best practices and reporting. On MA
(Responsible company management): we indulge in responsible leadership, the impact
on CSR onto enterprises, the strategic establishment of CSR, stakeholder engagement,
measurement and CSR communication.

•

AWARENESS- Apart from the education we attempt to set examples by programs and
experience-days which draw the attention to social responsibility, environmental
consciousness and voluntary activities.
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Green Day:
This program was launched 3 years ago in our Campus. We usually organise this
program at the beginning of May at the Kaszó Forestry Management Holding in the depth of a
forest where there is no internet or signal. Students and professors spend a day here and all
programs are about environmental protection and its importance. There is a study path, a tour
guided forest tour by a forest official, plant-recognition activity and cooking.

Magic kitchen- Health conscious cooking
There is a Magic kitchen program at our campus which takes places every Monday at
7:00 p.m. The program was launched by the caretaker of the dormitory, because Aunt Éva
realised that students usually order fast food. It was her social responsibility that she taught
students to cook dishes in a fast, economical and healthy way, starting from where to buy the
ingredients to how to cook them. The institute provides the proper ingredients, tools and place.
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Talent management
Our Campus is a Talent Point, an accredited place of talent on the fields of mathematics
and IT. We would like to add chemistry via our Water Technology Research Centre. The
Foundation for Mathematical Talents in Zala has been operating since 1993 with its priorities
being caring for mathematical talents and building a talent network. The Foundation has
developed a unique model in the country, as its structured talent management programme spans
the whole age spectrum starting with the motivation activity for kindergarten age group up to
the "mathematical scientist" courses. Well-established forms of activites - motivation and talent
discovering competitions, math study groups and professional workshops, summer talent
management trainings-, international and domestic competitions are performed nationwide. The
Kangaroo Mathematics Competition in Hungary under the umbrella of the international
organization the Kangourou Sans Frontières International is organized by the Foundation. The
year 2011 was an important milestone, when upon the initiative of the Foundation the
Nagykanizsa and its Area Talent Support Council was established, aiming to involve nonteaching professionals into talent management and increasing the social acceptance of talent
management programmes this way. With the introduction of successful professionals and
researchers we would like to awake interest in science and engineering and to help the career
choice. To sum up our activities in some numbers, our Foundation reaches 41,100 students,
1,350 math teachers and 600 parents through the programs in a year.
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Animal shelter:
Our students regularly collect food for the dogs of the Animal Shelter several times in a
year and they clean the kennels of dogs and take them for walks. We wish to popularise
voluntary work among students with this initiative and it proves to be a success.

Camp- „Junior University”:
We organised our Junior University program together with the colleagues of our Water
Technology Research Centre for the first time. We provided three meals a day and programs
for 2*1 week at a very reasonable price (children in dire social conditions did not have to pay)
in the summertime. Our institution provided the place and the equipment and our professors
and researchers contributed with their voluntary work. The target group constituted of primary
school

pupils

who

were

presented

with

entertaining

programs,

experiments,

chemistry/biology/geography lectures and we organised environmentally friendly days for
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them. We would like to popularise chemistry, biology, water sciences and environmental
studies as there are less and less students selecting these subjects despite their importance.

Entrepreneurs/Company executives
Educations and counselling
We have several cooperating partners in the region with whom we work together in
projects or dual trainings. The cooperation resulted in a kind of knowledge transfer, as our
colleagues assist the work of our partners through their knowledge, research and expertise,
while we receive practical experience. We organise trainings and workshops for our partners
on demand.

Online interface for CSR
Researches showed that a vast majority of Hungarian leaders of enterprises are not
familiar with elements of CSR. Despite that CSR activities are carried out, but not in a conscious
way. Many people do not speak English, thus they cannot acquire topic-related information, or
217

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés

consider the regulations and directives to be too difficult. This recognition lead to the creation
of an online surface where CSR-related information is placed in order to help the social
responsibility of the enterprises. The online surface also includes a self-evaluation system
which enterprises can use. The results are included in a database which can provide impetus for
further analyses and research.

www.csremat.eu

Club of Responsible Leaders (CRL)
„Leaders for Leaders for a Responsible Way of Operation”. The gist of the program is
that there is always an enterprise from Nagykanizsa which hosts the related enterprises on every
second week of the month on Wednesday afternoon. The hosting enterprise introduces itself
and presents its social responsibility activities. The program has a double-aim: on one hand it
provides the opportunity for familiarising with each other and establishing contacts, on the other
hand it provides means for a process of learning. The first step of the program is the bolstering
of the internal CSR processes of companies. There is a plan to expand the program toward the
local community. So far 70 leaders of (micro/small/medium/large) companies joined the
initiative. There are usually 30-40 people present at the club meetings.
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The CSR vision of the campus
We are an internationally respected research and education location especially on the
fields of water technology and robotics, we organise and support the spreading of related
knowledge. We establish the CSR-way of thinking and support related social affairs.

CSR Strategy and Integration

1.
Awarenes
s and
Training
2.
Stakeholder
mapping
and
Engagement

5.
Communica
tion and
Reporting

4. CSR Goals
and
Strategy

3. CSR
Assessment
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1.

Awareness and training
Our Campus has a favourable position on the field of establishing the CSR-way of thinking

as we do not have professors, or students who would not be familiar with CSR, or who would
not have attended any CSR-related events. The theses, programs and researches of the past 3
years helped to draw the attention of more and more people to the importance of social
responsibility. We reached a level where the question is not why it is worth to operate in a social
responsible way, but rather how the CSR-way of thinking could be made more conscious.

2.

Stakeholder mapping and engagement
Primary stakeholders
- Management
- Employees
- Students

Secondary stakeholders
- Non- and forprofit partners
- Local government
- Local community
- Media

External stakeholders
- Governmental bodies
- Environment
- Economy
- Society

Stakeholder
Employees
Students
Partners
Local
government

Risk

Impact

Probability

Priority

Losing their
motivation
Going to
another
institution
Withdraw
relationship
Withdraw the
support

5

2

10

5

2

10

3

2

6

4

2

8
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Local
community
Media
Governmental
bodies

Reputational
damage
Reputational
damage
Withdraw the
support

3

2

6

4

2

8

4

2

8

Stakeholder
Group

Method of
Communicatio
n

Frequency of
Communicatio
n

Employees

Newsletters,
emails, staff meet
ings, surveys

Weekly

Newsletters,
poster wall,
emails, campus
website, closed
group messages,
social media,
classroom talks,
events, meetings,
surveys
Newsletters,
emails, phone,
campus website,
social media,
workshops,
events, meetings,
video conference,
surveys

Daily
(during the
semesters)








Weekly










Students

Partners

Local
government

Local
community

Official postal
letter, Phone,
Emails, events,
meetings

Campus website,
social media,
workshops,

Expectations- Concerns








2-3 times per
month

Monthly
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Active participation and
commitment
CSR thinking
Ethical behaviour
Environmental responsibility
Motivation
Openness and honesty
To be able to motivate and
inspire
Active participation
CSR thinking
Ethical behaviour
Motivation
Opinion and suggestion
To be able to motivate and
involve
Active participation
CSR thinking
Ethical behaviour
Motivation
Support
Serving as an example
Feedback
To be able to motivate and
involve
Withdraw support
Participation
CSR thinking
Ethical behaviour
Motivation
Support
Feedback
To be able to motivate and
involve
Withdraw support
Participation
CSR thinking
Ethical behaviour
Support
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events, programs,
surveys

Media

Government
al bodies

Newsletters,
emails, phone,
campus website,
social media,
workshops,
events, meetings,
surveys
Official postal
letter, Phone,
Emails, events,
meetings

Weekly

Couple of times a
year









Feedback
To be able to motivate and
involve
Negative image
Active Participation
Ethical behaviour
Partnership
Realistic information
Non realistic information
Negative image






Ethical behaviour
Support
To be able to motivate
Withdraw support

We have an excellent relation to our relevant (primary and secondary) stakeholders and
this is our main strength. We regularly communicate with them and invite them to our events,
we organise conferences/vocational days and participate in projects. The initiative, when our
Campus attends the Nagykanizsa Day festival programs on the main square and provides
programs with its partners, started 2 years ago. In the frame of this program we announced a
record attempt to which we invited our stakeholders to participate with a team of 4 people in a
pallet-painting competition. A jury of experts evaluated the pallets. An auction was organised
and the gathered amount of money was offered to charity purposes. We are planning such
activities in order to maintain intensive contacts with our partners.
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3.

CSR Assessment
A self-evaluation system aimed at helping Hungarian leaders of companies to find their

way in the CSR-system was developed at the Campus as a result of a research. Most of the
international guidelines and standards are only available in English and they are often quite
complicated. It was revealed that most of the company executives are not aware of the elements
of the CSR concept and they identify CSR as environmental protection and charity. A directive
of CSR was needed which enables companies to learn about the concept and its elements, so
this information could help them in responsible decision making. During the research the CSR
excellence management and assessment tool was developed based on the logic of the EFQM
Excellence Model. It serves as a guideline and evaluation system for companies and makes
them comparable as a result of the evaluation process. The evaluation of the institute was done
by the Campus director and the results on the basis on the self-evaluation system are included
in the table above.
The CSR evaluation of the Nagykanizsa Campus of the University of Pannonia was
52.94 % out of 100%. This result can be regarded as average compared to previously evaluated
enterprises. Compared to universities our campus is committed, compared to enterprises it is
obviously not. The strength of the campus is that the leadership has a strong commitment to
social responsibility. The Nagykanizsa Campus is a part of the University of Pannonia in
Veszprém thus the reason for eventual weaknesses can be found in the lack of support from the
main institution. The Campus is striving to do all it can when it comes to social responsibility.
It has an excellent contact network, which is also inevitable in the unfolding of social
responsibility. Our institution offers educations (tourism, water technology, informatics) where
sustainability and social responsibility are of key importance. Our Campus has experts whose
main focus is CSR, thus many theses are written and a lot of research is done on this field. CSR
has been introduced 3 years ago as an individual subject of our MA and BA. The colleagues at
the Campus are trying to set examples of social responsibility themselves. Apart from the
education there are more and more programs to popularise the topic.
The leadership is committed to social responsibility and motivates
Leadership

Employee

employees to take part in CSR activities.
The leadership supports the training and development of employees, the
anti-discrimination employment, but does not provide benefits apart from
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wages, there is no elaborated system of motivation. The work conditions
have not improved for a long time.
The institution does not have a CSR strategy, or a written program about
Strategy

the approach. The leadership does not deal with CSR on an institutional
level.
The institution actively participates in the local partnership, it creates
values by providing knowledge to the local youth and enterprises. It is the
partner of the local government in several programs and projects and assists

Society and
environment

the work of local actors by providing consulting and expertise. Both the
students and professors of the Campus participate in voluntary and charity
activities, but this activity is not conscious.
The environmental awareness shows weak results. There were no
environmental investments, or efforts of an environmental operation.
The institute provides a good quality service and it is open to innovation.
The interests of partners and students are respected. Its main CSR activity

Service

on the field of services is to help and spread the CSR-way of thinking (via
trainings and programs).
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Strengths, weaknesses and areas to be developed on the basis of the selfassessment

Areas to be developed:
- Elaboration of a motivation

Strengths:

system

- Leadership commitment

- Elaboration of a CSR strategy

- CSR trainings and expertise

- Environmental management
system, investments

- Trust relationships and the
network of relationships

- Preparing CSR reports

- Social role

- Internal/external
communication

- The competences and
education of employees

- Increasing the image of the
Campus

- Participation in local
partnerships and cooperation
- Tendency for innovation

Weaknessesk:
- Low rate of improving work-conditions
- Communication inside companies
- Lack of an elaborated motivation system
- Fees and benefits apart from wages and
salaries
- Lack of energy-, water – and wasteefficiency
- Conscious philanthropy activities
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CSR SCORECARD

Leadership/Strategy

Employee/Workplace

4.

• Developing and introducing a CSR
strategy

• Improving communication, working
conditions and the internal support
structure

Society and
Environment

• More conscious philanthropic activity
• Introduction of an environmental
management system, environmentally
conscious operation

Service

• Further expansion of CSR training (at all
levels of education)
• Organizing CSR themed conferences,
competitions and events

CSR Goals and Strategy

Goal

Leadership/Strategy
Schedule
Tasks
Start:
The campus
September,
director will
2017
present the
Deadline:
Action Plan to
September,
the
2019
stakeholders,
assigns the
people
responsible for
the tasks and
monitor its
implementation
Employee
Stakeholders
Schedule
Tasks
Management August 2018 Developing an
Employee
incentive and
Partners
motivation

Stakeholders
The
Primary,
implementation secondary
of the action
and external
plan
stakeholders

Metrics
 CSR Report
 Better CSR
results in the
assessment

Goal
Improving
working
conditions and

Metrics
 Employee
satisfaction
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the internal
support
structure

Improve
communication
within the
organization

Goal

Local
community

system
(supporting
trainings,
community
programs,
culture),
improving
ergonomics and
the
technological
conditions
Management From
Developing a
Employee
September,
common
2017
communication
platform,
providing
regular
information
(choosing the
person who is
responsible for
collecting and
submitting all
the information)
Society and environment
Stakeholders
Schedule
Tasks

More conscious Management
philanthropic
Employee
activity
Partners
Students

From
September
2017
continuously

Creating a
youth
community
space ’The
Base’

Start:
November,
2017
Deadline:
September,
2019

Primary,
secondary
and external
stakeholders
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To make a
survey about
the areas where
help is needed,
(preparing an
inventory) and
schedule the
activities
Preparing the
feasibility study
and business
plan of the
community
space,
submitting a
proposal for
financial
support,
collecting
partners

 Better working
conditions
(building
extension, new
computers,
office
equipments)

 Employee
satisfaction

Metrics

 CSR report
and
communication

 The realization
of the youth
community
space
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Eco-friendly
design of the
new building,
improving the
efficiency of
the existing
buildings

Primary,
secondary
and external
stakeholders

From 2018
September

Introduction of
an
environmental
management
system,
environmentally
conscious
design of the
new buildings

Service
Goals
Stakeholders
Schedule
Tasks
Further
Primary,
From 2018
Developing new
expansion of
secondary
September
CSR subject
CSR training
and external
themes (in line
(at all levels of stakeholders
with the
education)
specialization)
and introducing
them in the
courses
Organizing a
Management March 2018 Preparing the
CSR case study Employee
competition
competition
Students
call, announce
Partners
the competition,
Media
collect partners,
task
development,
providing
resources
Call for the
Primary and
February
Preparing the
Best CSR
secondary
2019
call, announce
Thesis
stakeholders
it, collect
partners,
providing
resources
Organizing a
Primary,
October
Preparing the
CSR
secondary
2019
conference call,
conference (for and external
announce the
both scientific
stakeholders
call, collect
and corporate
speakers and
professionals)
partners,
prepare the
agenda,
providing
resources
Participation in Primary,
From
Monitoring the
CSR-related
secondary
September,
applications,
projects
and external
2017
preparing and
stakeholders
submitting the
right application
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 Environmental
impact
reduction
 Environmental
investments

Metrics
 New CSR
subjects

 The realization
of the
competition

 Best CSR
Thesis Award

 The realization
of the
conference

 Submitted
tenders
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Presentation of our flagship initiative:
The youth community space ’The Base’
The creation of a youth incubation centre and community place with the help of the Campus
and local enterprises. There is a growing importance of the migration of youngsters from rural
areas and this endangers the securing of the provision of activities. This initiative bolsters the
keeping of the youth of Nagykanizsa and their willingness to launch enterprises through the
help of mentors apart from creating a social space in which they can create the operational
structure according to their own needs and ideas. The two main parts of the concept are:
1. A community place, where a restaurant could be operated by the youth with the help of
their mentors, while acquiring the processes of cooking and business operations. The
vast majority of the raw materials could be acquired from local suppliers, or the donation
of local food chains. The establishment of the place itself could be realised in
accordance with the need of the youth and their involvement. The restaurant could
provide cooking courses for communities. It would be open for the youth of the town
and all interested parties, as the income of the restaurant would secure the basis of the
operation of the entire enterprise.
2. The incubation centre is the other element. It would provide young entrepreneurs with
good development ideas, who neither have the funds, or business experience, the basis
for funds to launch their enterprise. We would nurture the best ideas and provide means
to mentor the youth in form of social work in order to start their enterprises. The mentors
could ‘educate’ their own partners, or employees, as there is a lack of expertise in the
town.
The need for such a centre is great and its social impact does not have to be explained. Local
enterprises support the idea. In order to conduct further negotiation the feasibility study and the
business plan of the project must be compiled. This is the initiative and the social added value
where the CSR commitment of our Campus would most obviously appear.
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5.

Communication and Reporting
Gather the
institution's
CSR
activities

Finalize and
distribute
the report

Carry out
the
necessary
surveys and
analyzes

Get
feedback
from
stakeholders
Define the
report
content

We will communicate our CSR activities from the next term (2017/18), as we did not do this
so far. We will define a special space for CSR news and events on our homepage and we will
inform the local media about such events in order to set an example for other institutions and
enterprises. By July 2018 we will compile the first CSR report of our Campus and publish it on
our webpage and send it to our partners. At the moment we are compiling our new
communication strategy and education plan where the CSR elements are included.

The Action Plan was prepared by Nora Rodek Berkes, PhD candidate at University of
Pannonia.
30. July, 2017
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9.8 számú melléklet: Centre for Sustainability and Excellence Cerfiticate és
értékelés

231

Berkesné Rodek Nóra Doktori értekezés

232

