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Lapunk rendszeres olvasói eddig is gyakran találegyre inkább a szervezet magatartását, a társadalmi
kozhattak olyan írásokkal, melyek arról szóltak, hogy
elvárásokat is tükröző értelmet nyert.
a vállalkozások – sőt újabban más szervezetek is –
társadalmi megítélése változóban van: egyre naA szerkesztőség előszava nem alkalmas arra, hogy
gyobb a komplex társadalmi beágyazottságuk szerészletesen ismertesse a minőségfogalom bővülésérepe, jelentősége, vagyis a profit termelése mellett
nek folyamatát, szakaszait, erről az érdeklődők
környezetkímélően, etikusan, társadalmilag felelősen
2006/8-9 számunkban, Marosán György „A fenntartkell viselkedniük. A társadalmi felelősségvállalás tehatóság és a minőség” című cikkében olvashatnak.
hát egyre inkább a vállalkozások arculatának,
Ebben a számunkban a folyamat alakulásának egyes
imázsának részévé, ennélfogva minőség-kritériummá
újabb fejleményeivel szeretnénk Önöket megismerválik. A minőség, melyen régebben a termék vagy a
tetni.
szolgáltatás tartalmi, műszaki jellemzőit értették,
___________________________________________________________________________________ Főszerkesztő

Környezeti kiválóság a termelő vállalatok szintjén
Harangozó Gábor
A vállalati teljesítmény megítélésénél egyre nagyobb
hangsúlyt kap a környezeti teljesítmény vizsgálata. Nem
egyértelmű ugyanakkor, mit is jelent a jó környezeti teljesítmény: egyesek például a szennyezőanyag-kibocsátás
csökkentését, míg mások egy környezetirányítási rendszer bevezetését értik alatta. Az eltérések miatt sokszor
nem kapunk hiteles információt arról, vajon a környezetileg jól teljesítő vállalatok versenytársaiknál sikeresebbek-e vagy sem. A szerző a cikkben kísérletet tesz egy,
a környezeti teljesítmény átfogó értelmezésére szolgáló

Bevezetés
Egy vállalat teljesítményének jellemzése során egyre
fontosabb, hogy a környezeti teljesítményéről is minél
pontosabb képet kapjunk. A környezeti teljesítmény értelmezésével és mérésével kapcsolatban számtalan elméleti modell és empirikus kutatás született; ugyanakkor
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modell felállítására, amely lehetőséget biztosít a vállalati
és a környezeti teljesítmény kapcsolatának pontosabb
megismerésére és így jobb vállalati döntések meghozatalára.
Kulcsszavak: környezeti teljesítmény, vállalati teljesítmény, teljesítményértékelés, környezetirányítás, környezetvédelmi intézkedések, környezetterhelés, környezeti
állapot.
a szakirodalom tanulmányozása során beleütközünk
abba a problémába, hogy a környezeti teljesítményt sokan, sokféleképpen értelmezik; emiatt aztán nagyon
gyakran teljesen eltérő következtetésekre jutnak. Vannak, akik a vállalatok szennyezés-kibocsátását értik
alatta, míg mások a környezeti menedzsment szintjével
5/56 oldal

azonosítják, megint mások e kettő, illetve egyéb összetevők kombinációjával.
Lober ([1996], p.184.) arra mutat rá, hogy gyakoriak az
azzal kapcsolatos megállapítások, mely vállalatok a leginkább zöldek, annak ellenére, hogy nem létezik világos
és általánosan elfogadott definíció arra vonatkozóan, mit
is értünk pontosan a „zöld-ség”, azaz (jó) környezeti teljesítmény alatt.
A kutatók egy része a környezeti teljesítményt ugyan
mélységében vizsgálja, de kisebb jelentőséget tulajdonít
annak, mennyiben járul hozzá ez a vállalat sikeréhez.
Más megközelítések a vállalati teljesítménnyel való kapcsolat vizsgálatára helyezik a hangsúlyt; ilyenkor azonban általában túlságosan leegyszerűsítik a környezeti
teljesítmény értelmezését, a legtöbb esetben kiragadva
belőle egy viszonylag könnyen mérhető összetevőt. Hibát követünk el például, ha a környezeti teljesítményt az
írott környezeti politika meglétével azonosítjuk. Ez ugyan
fontos lehet a vállalati zöldülés intézményesülése és
kommunikálása szempontjából, de a valódi teljesítményjavuláshoz még számos egyéb tényezőre (környezetterhelés csökkentése, beruházások, képzések stb.) is
szükség van.
A cikkben a környezeti teljesítményt az általános vállalati
teljesítményből kiindulva közelítjük meg. Természetesen
emellett számos egyéb nézőpont létezik, ilyenek a kiválóság, vagy a környezeti teljesítmény mérhetőségének
fejlesztése (vö. például Szintay [2006]). Fontos azonban,
hogy a kiindulási ponttól függetlenül olyan fogalomrendszert használjunk, amely elfogadható a gazdasági, a
műszaki és a természettudományi szféra számára is.
Az irodalomban a környezeti teljesítmény javítására
számos motivációs tényezőt találunk (például jogszabályi
előírások, költségcsökkentési lehetőségek, társadalmi
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elvárások stb.), végső soron azonban a vállalatok aszerint cselekszenek, milyen hatással van mindez az általános teljesítményükre. Kísérletet teszünk arra, hogy az
azonosított összetevők alapján minél árnyaltabban értékeljük a vállalatok környezeti teljesítményét, nem célunk
viszont, hogy a környezeti teljesítmény méréséhez teljes
körű módszertani útmutatót készítsünk.
A cikk első részében bemutatjuk, hogy a vállalati teljesítmény sokkal többet jelent a múltbeli pénzügyi teljesítménynél. Szükség van tehát egyéb, a teljesítményt meghatározó tényezők vizsgálatára is, ilyen például a környezeti teljesítmény is.
Ezt követően összehasonlítjuk a környezeti teljesítmény
– szakirodalomban megjelenő – különböző explicit és
implicit értelmezéseit. A bemutatott megközelítések
alapján kísérletet teszünk arra, hogy a vállalati környezeti
teljesítményt egy – a szakirodalom áttekintése alapján –
felállított szintetizáló modellben ábrázoljuk. Ebben a környezeti teljesítmény négy összetevője jelenik meg:
1. a környezeti menedzsment,
2. a konkrét környezetvédelmi intézkedések, innovációk,
3. a környezetterhelés,
4. a környezet állapotának alakulása a vállalat tevékenységének következtében.
Mindezek mellett a modellben a környezeti teljesítmény
szorosan kapcsolódik a vállalat általános teljesítményéhez. A bemutatott példák a különböző teljesítményjellemzők kapcsolatának, illetve az értelmezés nehézségeinek szemléltetésére szolgálnak.
A környezeti teljesítmény saját értelmezése és a felállított elemzési keret egyben a kutatás későbbi irányát is
kijelölik. Az itt leírtak lehetőséget biztosítanak egyrészt
maguknak a környezeti teljesítményértékelési módsze6/56 oldal

reknek, másrészt a vállalatok környezeti teljesítményének értékelésére; ezek későbbi írások részét képezik
majd.

A vállalati teljesítmény stratégiai értelmezése
Ahhoz, hogy a későbbiekben a környezeti teljesítményt a
vállalati teljesítménnyel összefüggésben tudjuk vizsgálni,
szükség van a vállalati teljesítmény tartalmának alaposabb körüljárására.
Most is találóak Kazinczy Ferenc szavai: „jót s jól, ebben
áll a nagy titok”; a vállalati teljesítmény ugyanis többdimenziós, összetett fogalom, amelyet sajátos kettősség,
az eredményesség (effectiveness, Effektivität) és a hatékonyság (efficiency, Effizienz) kapcsolata jellemez. Az
eredményesség arra utal, hogy a vállalat a megfelelő
célokat tűzi ki maga elé és azokat teljesíti is; míg a hatékonyság azt jelenti, hogy a kitűzött célokat az erőforrások
optimális felhasználásával éri el (Carnell [2003], p.61.,
Wimmer [2007], p.1.). Dobák ([2001], p.186.) erre példaként egy hazai cipőgyár esetét említi, amely a hetvenes
években fekete, közepes minőségű csizmák tömegtermelésére rendezkedett be, amiben nagyon hatékony volt
(és ekkor még egyben eredményes is, hiszen a szocialista országok körében lényegében korlátlan felvevőpiacot talált magának). A kilencvenes évekre azonban kiderült, hogy ez a stratégia a továbbiakban nem vezet sikerre, így a vállalatnál a további eredményesség
érdekében újra kellett gondolni a célokat.
Wimmer ([2002], p.5.) arra hívja fel a figyelmet, hogy a
magyar terminológiában az eredményesség-hatékonysággal azonos értelemben számos egyéb fogalompár
előfordul, mint például: eredményesség-gazdaságosság,
hatásosság-hatékonyság, hatékonyság- gazdaságosság.
Rolstadas és szerzőtársai ([1995], p.173.) még egy harMagyar Minőség XVII. évfolyam 4. szám 2008. április

madik
dimenziót,
az
alkalmazkodóképességet
(adaptability) is beépítik a teljesítmény fogalmába.
A vállalati teljesítmény szoros kapcsolatban van a vállalati célokkal, stratégiával. Moll ([1993], p.5ff.) a vállalati
teljesítményt a vállalati célok eredményes megvalósításaként értelmezi; a szerző piaci, termelési, pénzügyi és
jövedelmi célokat különböztet meg. Gruman ([2004],
p.49.) szerint a teljesítmény mindaz, ami fontos a vállalati
stratégia megvalósítása szempontjából, ilyen lehet például az adózott eredmény, a selejtarány csökkentése, az
egy alkalmazottra jutó árbevétel stb.
Az eredményesség és a hatékonyság megkülönböztetése mellett a vállalati teljesítmény jellemzéséhez, méréséhez szükség van arra, hogy azonosítsuk a legfontosabb elemeit, illetve a fogalmat tartalommal töltsük fel. A
vállalati teljesítményen belül kiemelkedő helyet foglal el a
pénzügyi teljesítmény. Bár a pénzügyi teljesítmény fontossága a vállalatok sikeressége szempontjából vitathatatlan, egyáltalán nem biztos, hogy kizárólag a pénzügyi
mutatók alapján reális képet kaphatunk a vállalat teljesítményéről. Kaplan és Norton ([2000], p.38.) a vállalati
teljesítményt a pénzügyi mellett a vevőkkel kapcsolatos,
működési és a tanulási teljesítmény összetevőkre bontják, hangsúlyozva az egyes területek közötti ok-okozati
kapcsolatok fontosságát. Rámutatnak arra is, hogy a
vállalati teljesítmény sokkal összetettebb annál, hogy
múltra vonatkozó, túlnyomórészt pénzügyi mutatókkal
jellemezni lehessen. A múltorientált eredménymutatók
(lagging indicators) mellett jövőorientált teljesítményokozókra (leading indicators) is szükség van.
Barbosa és Louri ([2005], p.76.) négy összetevőt különböztet meg: a termelékenység, a nyereségesség, a növekedés és a vevői elégedettség. Wimmer [2001], p.2ff.)
a vállalati teljesítményt pénzügyi, piaci és működési tel7/56 oldal

jesítményre bontja. Chikán és szerzőtársai [2002],
p.195ff.) „A vállalati versenyképesség a globalizálódó
magyar gazdaságban” című kutatásuk során a pénzügyi
mellett a vállalati teljesítmény további összetevőit különböztetik meg, illetve vizsgálják. Ezek:
− a marketinggel,
− a termeléssel,
− a vállalati informatikával és
− a környezetvédelemmel
kapcsolatos teljesítményelemek.
A vállalati teljesítmény stratégiai megközelítése a pénzügyi teljesítmény vizsgálatánál sokkal tágabb; a teljesítménycélokat a vállalati stratégiához kapcsolja. A pénzügyi mellett megjelennek benne az egyéb teljesítménydimenziók is.
A vállalati teljesítménnyel foglalkozó irodalomban nincs
egyetértés arra vonatkozóan, hogy a teljesítmény fogalma értéksemleges-e vagy sem – ez a dilemma a későbbiekben, a környezeti teljesítmény fogalmának tárgyalása során is felmerül. Az egyik megközelítés szerint
a teljesítmény értékmentes kategória, azaz lehet jó vagy
gyenge, a másik szerint viszont már önmagában is pozitív jelentést hordoz. Érdekes vetülete a vitának a különböző nyelvek, illetve így közvetetten a különböző kultúrák teljesítmény-felfogásának összehasonlítása. Egy
osztrák útmutató (BMUJF [1998], p.10.) az angol
„performance” és a német „Leistung” kifejezések jelentése közti különbségre hívja fel a figyelmet, amennyiben
az angol kifejezés inkább értéksemleges, ugyanakkor
sokkal általánosabb értelmű, a végeredmény mellett a
folyamatra is kiterjed. Wimmer ([2002], p.6.) szerint a
teljesítmény kifejezés a francia szakirodalomban gyakran
már önmagában is pozitív jelentéstartalmat hordoz. Bár a
teljesítmény szónak a magyar nyelvben is létezik pozitív
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értelmezése, a vállalati teljesítmény jellemzése és értékelése során hasznosabbnak tűnik egy önmagában értékmentes kategória használata.
Összefoglalva tehát a vállalati teljesítményt a vállalat
hatékonysága, hosszú távú eredményessége és alkalmazkodó képessége határozza meg. Több, egymással
összefüggő elemből áll, a pénzügyi, a piaci és a működési teljesítmény mellett ilyen például a környezeti, informatikai, tanulási stb. teljesítmény is. Jelen értelmezésben a vállalati teljesítmény önmagában értéksemleges fogalom, azaz beszélhetünk jó vagy rossz
teljesítményről.
Fontos hangsúlyozni, hogy a pénzügyi, piaci és a működési teljesítményelemek, illetve a többi összetevő között
kiegészítő, egymást segítő kapcsolat áll fenn. A jó környezeti teljesítmény például nem egy elszigetelt környezetvédelmi részleg néhány – a vállalati teljesítmény többi
összetevőjétől független – részeredményét jelenti, hanem azt, hogy a környezetvédelem a vállalati működés
többi területén is helyet kapva hozzájárul az ezekhez
kapcsolódó teljesítményrészek javulásához is. Természetesen mind a szakirodalomban, mind pedig a vállalati
gyakorlatban elterjedt az a megközelítés, hogy a környezeti teljesítmény javulása nem javítja, hanem a szükséges ráfordítások miatt még ronthatja is az általános vállalati teljesítményt (például Walley és Whitehead [1994],
Rappaport [1998]).

A környezeti teljesítmény különböző értelmezései a szakirodalomban
A vállalatok környezeti és gazdasági teljesítményének
kapcsolatával foglalkozó könyvtárnyi irodalom (mint például Walley és Whitehead [1994], Porter és van der
Linde [1995a], [1995b], Palmer, Oates és Portney [1995],
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Lober [1996], Feldman et al. [1997], Gerde és Logsdon
[2001], Mauser [2001], Ammenberg [2003] stb.) tanulmányozása révén megint csak arra a következtetésre
juthatunk, hogy a látszólagos ellentmondások sok esetben a környezeti teljesítmény eltérő értelmezéséből fakadnak, ami szükségessé teszi a jelenleg még „fekete
dobozként” kezelt fogalom részletesebb körüljárását.
A környezeti teljesítményértékelés során gyakran abba a
hibába esünk, hogy amit mérni tudunk, azt tekintjük környezeti teljesítménynek, míg a nehezebben kimutatható
összetevőket figyelmen kívül hagyjuk. Több megközelítésnél a környezeti teljesítményen belül a környezeti menedzsment jellegű rész kiemelkedő szerepe valószínűleg
összefügg azzal is, hogy a menedzsment-intézkedések
szintjét sokkal könnyebb mérni, mint a vállalati tevékenység eredményeként a környezet állapotában bekövetkező hatásokat. Gondoljunk csak arra, hogy mennyivel
könnyebb kimutatni, hogy egy vállalatnak van-e írott környezetvédelmi politikája, vagy bevezette-e az ISO
14001-es rendszert, mint azt, hogy a tevékenysége következtében hogyan változott például a szomszédos települések levegőminősége. Ezért több helyen a környezeti menedzsment szintjét azonosítják a környezeti teljesítménnyel, vagy legalábbis az egyik legfontosabb
elemének tekintik. A környezeti menedzsment kétségtelenül fontos összetevője a környezeti teljesítménynek,
hiszen ha visszatekintünk a vállalati teljesítmény meghatározásához, láthatjuk, hogy ott az eredmény jellegű
teljesítménydimenzió (jelen esetben a levegőminőség
alakulása) mellett szerepelt az alkalmazkodóképesség
(példánkban az ISO 14001 környezetirányítási rendszer)
is, ami a jövőbeli eredmény szempontjából meghatározó
fontosságú. Ugyanakkor vigyázni kell, nehogy mindezt
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túlhangsúlyozzuk az eredmény jellegű összetevők rovására.
Az1
1. táblázat időrendben mutatja be a környezeti teljesítmény különböző megközelítéseit a szakirodalomban. A
saját értelmezési keret felállítására a következő pontban
térünk ki, de a táblázat alapján addig is tehetünk néhány
összegző megállapítást. A környezeti teljesítmény
definiálása során leggyakrabban előforduló kifejezések a
szennyezés, környezetterhelés nagysága és alakulása.
Szintén gyakran láthatjuk az erőfeszítés, intézkedés,
menedzsment, kézbentartás, öko-hatékonyság fogalmakat, míg az állapot, természeti tőke viszonylag ritkábban
fordul elő. Az is látható, hogy a bemutatott
megközelítések jelentős részéből nem derül ki explicit
módon, hogy mit is értenek környezeti teljesítmény alatt,
véleményünk szerint ez nagyrészt a fogalom komplexitásának köszönhető.
Az 1. táblázat alapján az is látható, hogy néhányan a
környezeti teljesítményt már önmagában pozitív kategóriaként kezelik, míg a többség ezt semleges kategóriaként tekinti, megkülönböztetve jó és rossz környezeti
teljesítményt.
Az áttekintett források nagy része a vállalati környezeti
teljesítményt vizsgálja (bár a legtöbb értelmezés szinte
bármilyen egyéb szervezetre is kiterjeszthető), az összehasonlítás kedvéért azonban a táblázat tartalmaz néhány
iparági, illetve országos szintű megközelítést is.
A környezeti teljesítmény értékelésére vonatkozó eszköztár is sokszínű, ugyanakkor leginkább a környezetterhelés nagyságának, illetve a környezeti menedzsmentre vonatkozó mutatók számszerűsítését javasolják.
Ez annyiban érdekes a cikk szempontjából, hogy a környezeti teljesítménynek milyen összetevőjét akarják,
vagy tudják mérni.
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1. Táblázat Környezeti Teljesítmény (KT) különböző megközelítései és az értékelésére szolgáló módszerek (KTÉ) – áttekintés

Szerző, évszám

KT def.
(találunk-e explicit
definíciót:+/-)

KT értelmezése
(zárójelben, ha a
megközelítés nem tartalmaz
explicit definíciót)

KT érték
(semleges:0
pozitív:+)

KT vizsgálatának
szintje

KTÉ eszköze

Megjegyzés

Welford, R.; Gouldson, A.
[1993]; Young, W. [1996]

+

Dimenziói:
termelési folyamat és a
termékek jellemzői,
környezetterhelés és
környezeti hatások,
környezetvédelmi
infrastruktúra,
külső kapcsolatok.

0

Vállalati

(Kvantitatív és kvalitatív
módszerek a bemutatott
dimenziók
számszerűsítésére.)

Epstein, M. [1996]

-/(+)

(Környezeti szempontok
beépülése a vállalati
kultúrába, környezeti
hatások.)

0

Vállalati

Környezeti menedzsment
szintje.

WBCSD [1996]; WBCSD,
UNEP [1996]; Verfaillie, H., A.;
Bidwell, R. (WBCSD) [2000]

-

(Öko-hatékonyság szintje,
relatív fogalom, a gazdasági
teljesítmény és a környezeti
hatások hányadosa.)

0

Vállalati

Öko-hatékonyság mérése
különböző általános és
vállalat-specifikus
mutatókkal.

ISO 14001 [1996] és
ISO 14001 [2004]

+

A környezeti tényezők
kézbentartásának mérhető
eredménye a szervezetnél.
Megjegyzés: KIR bevezetése
esetén az eredményeket a
környezeti politikával, célokkal
lehet összevetni.

0

Vállalati

1. Környezetterhelés
nyomon követése, különös
tekintettel a szervezet
számára releváns
környezeti tényezőkre.
2.
Rendszerkövetelményekne
k való megfelelés nyomon
követése.

A 2004-es
szabvány KT
definíciója
kiterjeszthető a
KIR-rel nem
rendelkező
vállalatokra is.

BMU-UBA [1997]

-

(Környezetterhelés nagysága,
illetve annak időbeli
változása.)

0

Vállalati

KTÉ egyrészt az anyag-,
illetve az energiaáramokra,
másrészt az infrastruktúrára
és szállításra vonatkozó
indikátorok segítségével
történik (ezeken belül több
alkatagória létezik).

A
mérőszámrendszer
a KT indikátorok
mellett környezeti
menedzsment és
környezeti állapot
indikátorokból áll.
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Cél: vállalatok
versenyképességé
nek javítása,
stratégia jobb
megvalósítása.
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KT értelmezése
(zárójelben, ha a
megközelítés nem tartalmaz
explicit definíciót)

KT érték
(semleges:0
pozitív:+)

Szerző, évszám

KT def.
(találunk-e explicit
definíciót:+/-)

Ilinitch, A. et al. [1998]

+

Több összetevőből álló
fogalom, két szempont szerint
– belső/ külső és
folyamat/eredmény – alapján
4 részre bontható:
bf: környezeti
menedzsment, szervezeti
rendszer,
be: jogszabályi
megfelelés,
kf: kapcsolat az
érintettekkel,
ke: környezeti hatások.

0

Vállalati

Az ismertetett négy
kategóriára vonatkozó
indikátorok.

Caduff, G. [1998]

+

Elsősorban a tevékenység,
illetve a termékek környezeti
hatásai, másodsorban azt ezt
meghatározó tényezők.

0

Vállalati

Tevékenység és termékek
okozta környezeti hatások
nyomon követése.

Cél: Vállalati KT
minél teljesebb
körű mérése.

ISO 14031 [1998]

+

A környezeti tényezők
ellenőrzésének eredménye.

Vállalati

Működési
(környezetterheléssel
kapcsolatos) és irányítási (a
menedzsment
erőfeszítéseit bemutató)
indikátorok alapján.

Emellett környezeti
állapot indikátorok
használata is
javasolt.

Edwards, D. [1998]

-

(Főleg környezeti hatások)

0

Vállalati

KT-t főleg intézkedések,
menedzsment eszközök
számával méri.

Cél: a pénzügyi T
és a KT
kapcsolatának
vizsgálata.

Clausen, J. [1998]

-

(Környezetterhelés szintje)

0/(+)

Vállalati

Környezetterhelést jellemző
mérőszámok.

Az „eufemisztikus”
KT helyett inkább a
környezetterhelés
kifejezést
használja.
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KT vizsgálatának
szintje

KTÉ eszköze

Megjegyzés
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KT értelmezése
(zárójelben, ha a
megközelítés nem tartalmaz
explicit definíciót)

KT érték
(semleges:0
pozitív:+)

Szerző, évszám

KT def.
(találunk-e explicit
definíciót:+/-)

Csutora, M. [1998]

(+)

(Környezetterhelés,
technológiai intézkedések és
a környezeti menedzsment
eszközök összessége.)

0

Tyteca, D., Callens, I. [1999]

-

(Környezeti hatékonyság mint
a fenntarthatóság előfeltétele.)

Stahlman, V.; Clausen, J.
[2000]

+

OECD [2000] és OECD [2001]

Dyllick, T.; Hamschmidt, J.
[2000], SNV [2002] és SAPUZ
[2002],

KT vizsgálatának
szintje

KTÉ eszköze

Megjegyzés

Vállalati

A felsorolt területekre
vonatkozó indikátorok.

Félrevezetőnek
tartja, hogy a
környezeti
teljesítményt
sokszor a
környezeti
menedzsment
szintjével
azonosítják.

+

Vállalati,
iparági

Rövidtávon főleg
környezetterhelési,
hosszabb távon környezeti
hatásokat mérő relatív (más
döntési egységekhez
hasonlított, a környezeti
hatékonyságot értékelő)
indikátorok.

Környezeti,
társadalmi és
gazdasági mutatók
együttes
értékelése.

A környezetterhelés közvetlen
vagy közvetett csökkentése,
illetve a természeti környezet
revitalizálása, a környezeti
célok, illetve az iparági
gyakorlat figyelembe
vételével.

+

Vállalati

Öko-eredményesség, illetve
ökohatékonyságjavulásának
mérése a termelés és a
termék szintjén.

A szerzők szerint a
főáramú
közgazdaságtan
közelítése
elégtelen a
fenntarthatóság
megvalósításához.

-

(Eredmény és intézkedés
jellegű összetevők.)

+

Országos

Az alábbi területek
jellemzése:
szennyezőanyag
emissziók,
környezet állapota,
környezeti politika
színvonala,
környezeti
intézményfejlesztés.

Cél: nemzeti és
nemzetközi
vállalások
teljesítése,
környezeti
menedzsment
teljesítmény
javítása.

+

A szervezet
környezetterhelést csökkentő
intézkedéseinek eredménye.

0/(+)

Vállalati

Öko-hatékonyság (azaz
relatív környezetterhelés),
illetve
öko-hatásosság (abszolút
környezetterhelés)
alakulása (javulása).

A rendszerhatárok
fontosak a KT
meghatározása
szempontjából.
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KT értelmezése
(zárójelben, ha a
megközelítés nem tartalmaz
explicit definíciót)

KT érték
(semleges:0
pozitív:+)

Szerző, évszám

KT def.
(találunk-e explicit
definíciót:+/-)

Hamschmidt, J. [2001]

+

Környezetterhelés és az ezt
befolyásolni hivatott
menedzsment intézkedések
szintje.

0

Vállalati

KIR ökológiai, gazdasági
hatásait, illetve az ökológiai
tanulási folyamatokra és a
szervezeti kultúrára
gyakorolt hatásait vizsgálja.

Mauser, A. [2001]

+

A környezetterhelés,
környezeti hatások és a
környezeti menedzsment
szintje.

0

Vállalati

A környezetterhelést,
környezeti hatásokat és a
környezeti menedzsmentet
jellemző indikátorok.

Szabó, L.; Szabó, S. [2001]

-

(Környezetterhelés alakulása)

0

Vállalati

Termékegységre jutó káros
anyag kibocsátási
indikátorok.

Tóth, G. [2001]

+

Környezetterhelés
összessége és az ennek
csökkentésére tett
erőfeszítések.

0

Vállalati

Egyszerűbb és
összetettebb módszerek a
környezetterhelés és a
kézbentartására tett
erőfeszítések
számszerűsítésére

KTÉ célja az
ésszerűbb és
körny. kímélőbb
gazdálkodás
megalapozása.

GRI [2002]

-

(Környezeti teljesítmény mint
a fenntarthatósági
teljesítmény része.)

0

Vállalati

Termelés és termékek
környezetterhelését
jellemző indikátorok.

Cél: a vállalati
jelentések
standardizálása.

Kerekes, S. [2002]

-

(Környezet állapota,
környezetterhelés alakulása,
környezetpolitikai
erőfeszítések
eredményessége.)

+

Országos és
vállalati

A környezet állapotára és a
káros környezeti
kibocsátásokra vonatkozó
indikátorok, illetve a főbb
tendenciák kvalitatív,
szöveges értékelése.

KT átfogó
értelmezése.

Pataki, Gy. [2002]

+

Dimenziói:
szervezés és
kommunikáció,
technológia,
marketing.

0

Vállalati

Környezeti menedzsment,
környezetvédelmi
intézkedések vizsgálata.

Más helyen utal
arra, hogy a
környezetterhelés
is része a
környezeti
teljesítménynek.
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KT vizsgálatának
szintje

KTÉ eszköze

Megjegyzés

Arra hívja fel a
figyelmet, hogy a
környezeti
menedzsment nem
választható külön a
környezeti
teljesítménytől.
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KT értelmezése
(zárójelben, ha a
megközelítés nem tartalmaz
explicit definíciót)

KT érték
(semleges:0
pozitív:+)

Szerző, évszám

KT def.
(találunk-e explicit
definíciót:+/-)

Ammenberg, J. [2003]

+

Környezeti menedzsment
erőfeszítések és a
működéssel kapcsolatos
környezetterhelés, környezeti
hatások.

0

BSI [2003]

-

(Természeti tőke megőrzése,
környezet hatékony védelme.)

Scruggs, L. [2003]

+

Közönséges és mérgező
szennyezőanyagok
kibocsátásának csökkentése.

Miként a vállalati teljesítménynél, a környezeti teljesítmény
esetében is értelmezhető az eredményesség-hatékonyság
kettőssége (például Dyllick és Hamschmidt [2000], Stahlmann
és Clausen [2000]). A környezeti eredményesség azt mutatja
meg, hogy a tevékenység összességében, abszolút
értelemben milyen környezeti hatásokhoz vezet, illetve a
vállalat céljai környezetvédelmi szempontból elfogadhatók-e.
Ezzel szemben a környezeti hatékonyság (vagy ökohatékonyság) azt jelenti, hogy egy adott tevékenység relatíve
(azaz például egységnyi termékre vagy egységnyi árbevételre
vetítve) milyen környezeti terheléssel, illetve hatással jár, a
vállalat kitűzött céljait környezeti szempontból mennyire jól
valósítja meg. Egy dohánygyár környezeti hatékonysága
(például az egy szál cigaretta előállítására vonatkozó
nyersanyag-felhasználás és szennyezőanyag-kibocsátás)
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KT vizsgálatának
szintje

KTÉ eszköze

Megjegyzés

Vállalati

Abszolút és relatív
indikátorok a KT
dimenzióinak mérésére.
Hangsúlyozza, hogy a KTÉre nincs univerzális
módszer.

Célja a KIR-ek
alkalmazása és a
környezeti hatások
közötti kapcsolat
vizsgálata.

+

Vállalati

Más útmutatókra alapoz
(pl.: ISO 14031, GRI).

Cél:
fenntarthatóság
különböző
dimenzióinak
összekapcsolása.

+

Országos

Lehetőségek:
környezet állapotának
értékelése,
abszolút kibocsátások
mérése,
kibocsátások időbeli
változásának mérése.
Értékelés 6 indikátor
alapján.

Cél: állami
környezeti politika,
illetve a politikai
rendszer környezeti
sikerességének
megítélése.

lehet egészen kiváló; környezeti eredményessége (az összes
szennyezőanyag-kibocsátás) más tényezőktől, például a
termelés nagyságának alakulásától is függ. Tágabb
értelemben – figyelembe véve a dohányzás által okozott
egészségügyi és környezeti károkat – ugyancsak nehéz lenne
az adott dohánygyár kiváló környezeti eredményessége
mellett érvelni.
Bár az 1. táblázatban bemutatott áttekintés korántsem
tekinthető teljes körűnek, jó eséllyel mondhatjuk, hogy a
környezeti teljesítmény fontosabb összetevőit érinti. A
következőkben a szakirodalmi áttekintés alapján kísérletet
teszünk egy – a környezeti teljesítmény értelmezésére
szolgáló – átfogó keret megalkotására.
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A környezeti teljesítmény különböző megközelítéseinek szintézise

Az eddig leírtak alapján az 1. ábra a vállalatok környezeti
teljesítményének a cikkben használt értelmezési keretét
mutatja be.

KÖRNYEZETI CÉLOK

Pénzügyi
teljesítmény

Piaci
teljesítmény

Környezeti menedzsment
szintje

Konkrét
környezetvédelmi
intézkedések

Környezetterhelés
Működési
teljesítmény
A környezet állapotának
alakulása a vállalat
tevékenységének hatására

VÁLLALATI
TELJESÍTMÉNY

A VÁLLALAT KÖRNYEZETI
TELJESÍTMÉNYE

VÁLLALATI CÉLOK

1. ábra: A környezeti teljesítmény összetevői és kapcsolata a vállalati teljesítménnyel
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Ahogy az ábrán is látható, a környezeti teljesítményt a
vállalati teljesítmény részeként értelmezzük, hiszen közvetlenül vagy közvetve a vállalat tevékenységéből származtatható. Ugyanakkor a környezeti teljesítmény alakulása is meghatározó a vállalati teljesítmény egyéb területei (pénzügyi, piaci, működési stb. teljesítmény)
szempontjából. Eddig a vállalati teljesítmény értelmezése
során a környezeti teljesítményt „fekete doboznak” tekintettük, most azonban az operacionalizálhatóság érdekében – az 1. táblázatban bemutatott megközelítéseket
felhasználva – négy részre bontjuk, ezek:
− a környezeti menedzsment fejlettsége,
− a konkrét környezetvédelmi intézkedések
szintje,
− a környezetterhelés nagysága,
− a környezet állapotának alakulása a vállalat tevékenységének következtében.
A környezeti teljesítmény fontos eleme a vállalat által
alkalmazott környezetirányítási – vagy a cikkben ezzel
azonos értelemben használt környezeti menedzsment –
eszköztár szintje, fejlettsége. Ide tartoznak például a különböző környezeti auditok, környezetközpontú irányítási
rendszerek, felmérések, a vállalati környezettudatosság
növelése érdekében megvalósított tudatformáló tevékenység stb. Mint ahogy az 1. táblázatban is láthattuk, a
környezeti teljesítmény értelmezése során a környezetirányítási eszközöket sokszor nem tekintik a környezeti
teljesítmény részének. Természetesen a környezetirányítási eszközök mechanikus alkalmazása nem jelent
jobb környezeti teljesítményt, megfelelő használatuk viszont megalapozhatja a többi teljesítményelem területén
bekövetkező javulást. Vegyünk példaként két vállalatot,
amelyek környezetterhelése körülbelül azonos, de az
egyiknél a környezeti irányítás véletlenszerű, ad hoc jelMagyar Minőség XVII. évfolyam 4. szám 2008. április

legű tevékenységet jelent, míg a második konkrét környezeti célokat és programokat fogalmazott meg, és ennek elérésére kiterjedt környezetirányítási rendszert vezetett be. Mindez előrevetíti a környezetterhelésének
kézbentartását, ami nemcsak azt jelenti, hogy a jövőben
a környezetterhelése nagy valószínűséggel alacsonyabb
lesz, mint az első vállalaté, hanem azt is, hogy már jelenleg is jóval kisebb egy környezeti baleset vagy akár
katasztrófa bekövetkezésének valószínűsége.
Ahogy az 1. ábra alapján is látható, a környezetirányítási
eszközök egyrészt közvetetten – a környezetvédelmi
intézkedéseken keresztül – csökkenthetik a környezetterhelést (például a rendszeres állapotfelmérések segítenek eldönteni, hogy pontosan hol és milyen műszaki
intézkedésekre van szükség). Másrészt közvetlen hatásuk is lehet, például a környezetvédelmi képzések eredményeként az alkalmazottak figyelmesebben járnak el
feladataik végzése során, ebédidőben vagy műszakváltáskor lekapcsolják az üzemcsarnokban a villanyt, ezáltal
csökkentve az energiafelhasználást stb.
A környezeti teljesítménynek az is fontos tényezője, hogy
az adott vállalat milyen konkrét környezetvédelmi intézkedéseket és fejlesztéseket hajt végre. Természetesen
ez összefüggésben kell, hogy legyen a környezetterheléssel; a környezeti teljesítmény szempontjából meghatározó, hogy a végrehajtott intézkedések hatására hogyan
változik a vállalat környezetterhelése. Ide tartozik például
egy hűtővíz-visszaforgató rendszer kialakítása, amelynek
következtében csökken a vállalat vízfelhasználása, illetve a víz hőszennyezése. Szintén példa lehet egy
alapanyag-takarékosabb termelési technológiára való
áttérés. Ebben az esetben – amellett, hogy a jobb technológia következtében hatékonyabbá válik a termelés –
csökken a nyersanyag felhasználás és a hulladékképző16/56 oldal

dés. Óvatosnak kell azonban lennünk, hiszen sok környezetvédelmi intézkedés nem vezet automatikusan jó
környezeti teljesítményhez. A csővégi környezetvédelmi
megoldások – amelyek során a szennyezést a technológiai folyamat végén utólagos tisztítással igyekeznek eltávolítani (Csutora és Kerekes [2004], p.58.) – egy része
például látványosnak tűnik, de környezeti szempontból
csak részben hasznos, emellett számos kedvezőtlen
hatással is jár. Gyakran emlegetett példa a gépjárművekbe szerelt katalizátor, amely a légszennyező anyagokat (szénmonoxid, szénhidrogének, nitrogén-oxidok)
széndioxiddá és nitrogénné alakítja. Ez egyfelől hasznos,
hiszen hozzájárul a felsorolt légszennyező anyagok kibocsátásának csökkenéséhez, ugyanakkor helyette
széndioxid keletkezik. A nagyvárosok levegőminősége
ugyan valamelyest javulhat, de a globális klímaváltozás
szempontjából kedvezőtlen a széndioxid-koncentráció
további emelkedése. Ráadásul az utólag beszerelt katalizátorok a járművek hatásfokát is rontják, ami magasabb
üzemanyag-felhasználáshoz és így további széndioxid
kibocsátáshoz vezet. Valószínűleg jobb lenne a vállalat
környezeti teljesítménye, ha inkább megpróbálná racionalizálni a szállításait, vagy legalábbis alacsonyabb fogyasztású járművet venne, amelynek nagy valószínűséggel a károsanyag-kibocsátása is alacsonyabb.
A környezeti teljesítményen belül központi szerepet kap
a környezetterhelés nagysága. Környezetterhelés alatt a
vállalatok nyersanyag- és energiafelhasználását, hulladék- és egyéb szennyezőanyag-kibocsátását, illetve a
termékek és szolgáltatások környezeti hatásait értjük (az
életciklus szemlélet, illetve a „bölcsőtől a bölcsőig” filozófia értelmében ez természetesen az összes életciklus
fázisra kiterjeszthető). A vállalatok környezetterhelését
sokszor önmagában azonosítják a környezeti teljesítMagyar Minőség XVII. évfolyam 4. szám 2008. április

ménnyel. Ez túlságosan leegyszerűsítőnek és így helytelennek tűnik, mert bár a környezetterhelés minimalizálása valóban fontos cél, annak alakulása önmagában
még nem ad teljes képet a környezeti teljesítményről.
Vegyünk például egy nagymértékben szennyező vállalatot, amelynek átmenetileg bizonytalanná válnak a piacai, és így nemcsak az értékesítései csökkennek, de a
termelése is visszaesik. Ebben az időszakban valószínűleg a környezetterhelése is jelentősen csökken (bár
nem szabad eltekintenünk az udvaron felhalmozott veszélyes hulladékot tartalmazó hordók szivárgása következtében bekövetkező talajszennyezéstől stb.), mégsem
mondhatjuk, hogy környezeti teljesítménye javulna. Arra
sincs garancia, hogyha újra felfut a termelés, a környezetterhelés nem áll vissza a korábbi szintre.
Fontos kiemelni, hogy a környezetterhelés csökkentése
semmiképpen nem tekinthető végső célnak. A környezet
szempontjából nem a vállalat által felhasznált erőforrások és a kibocsátott szennyezés mennyisége az elsődleges fontosságú, hanem az, hogy mindez milyen
hatással van a környezet állapotára. Ugyanolyan
mennyiségű szennyvízkibocsátás például sokkal érzékenyebben érint egy sérülékeny vizes élőhelyet, mint egy
nagyobb vízutánpótlással rendelkező, vagy már amúgy
is elszennyezett befogadót. Hasonlóképpen, ugyanolyan
mértékű légszennyezés sokkal károsabb egy völgyben
található, szmogos városban, ahol a lakosság már addig
is az egészségügyi határértékekhez képest szennyezettebb levegőt kényszerült szívni, mint egy szeles fennsíkon, ahol a kibocsátott szennyezés eloszlik a levegőben,
és kisebb szennyezettséghez vezet. Emiatt a környezeti
teljesítmény elemeként tekintjük a vállalati tevékenységnek a környezet állapotára gyakorolt hatását is.
17/56 oldal

Mindezek mellett elengedhetetlen a környezeti teljesítmény és a vállalati teljesítmény egyéb területeinek kapcsolatát is vizsgálni. A jó környezeti teljesítménynek
egyfelől előfeltétele az adott vállalat hosszú távú életképessége, másrészt a jó környezeti teljesítménynek fontos
szerepe lehet az általános vállalati teljesítmény javításában is.
A bemutatott modell tehát a környezeti és a vállalati teljesítmény legfontosabb összetevőit foglalja össze, feltüntetve a közöttük fennálló kapcsolatokat. Természetesen az egyes összetevőkre számos egyéb tényező is hat
egyidejűleg (jogszabályi környezet, tulajdonosok és
egyéb érintettek elvárásai stb.), ezeket a modell a jelenlegi állapotában nem tartalmazza.

Összegzés, kitekintés
A cikkben kísérletet tettünk a környezeti teljesítmény átfogó értelmezésére. Felhasználtuk a vállalati teljesítmény
fogalmának logikáját és számos, a szakirodalomban
megjelenő környezeti teljesítmény megközelítést. Minderre azért van szükség, mert a vállalatok környezeti teljesítményét sokan sokféleképpen értelmezik, ami megnehezíti, hogy reális képet kapjunk a környezeti teljesítmény és a vállalati sikeresség közötti esetleges
összefüggésekről.
A felállított modellben a környezeti teljesítményt négy
terület összességeként ábrázoljuk, ezek:
1. a környezeti menedzsment,
2. a konkrét környezetvédelmi intézkedések, innovációk,
3. a környezetterhelés,
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4. a környezet állapotának alakulása a vállalat tevékenységének következtében.
Mindezek mellett a modellben a környezeti teljesítmény
szorosan kapcsolódik a vállalat általános teljesítményéhez.
Hibás vállalati döntésekhez vezethet, ha a környezeti
teljesítményt helytelenül, túlzottan leegyszerűsítve kezeljük és csak a legkönnyebben számszerűsíthető
összetevőkkel azonosítjuk. A modell alapján tehát a minél átfogóbb értelmezés lehetőséget nyújt a vállalati és a
környezeti teljesítmény kapcsolatának pontosítására,
illetve az esetleges összefüggésekről tett korábbi megállapítások kritikai vizsgálatára; összességében tehát
jobb vállalati döntések megalapozására.
A későbbi elemzés során érdemesnek tűnik néhány –
gyakorlatban is elterjedt – környezeti teljesítményértékelési módszert megvizsgálni aszerint, hogy a bemutatott
modell alapján a környezeti teljesítményt kellően átfogóan értelmezik-e. Ilyenek lehetnek például:
1. az öko-hatékonysági elméleten alapuló értékelés,
2. az ISO 14031, illetve a DBU-UBA mutatószámrendszere,
3. a Global Reporting Initiative (GRI),
4. a környezeti szempontokat is figyelembe vevő
pénzügyi és számviteli elemzések,
5. a környezeti és fenntarthatósági indexek,
6. a fenntarthatósági Balanced Scorecard-ok (SBSC).
Szintén a további munka részét képezi a felállított modell
segítségével a vállalatok környezeti teljesítményének
empirikus vizsgálata is.
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A környezettudatosság kutatása – új megközelítésben
Dr. Berényi László

A cikk célja, hogy bemutassa a Miskolci Egyetem
Vezetéstudományi Intézetének törekvéseit azon
módszertani és tartalmi fejlesztésekre, melyek segítségével árnyaltabb képet kaphatunk az egyéni és
szervezeti viselkedés sajátosságairól.

A kutatás során a „hagyományos” eszközök mellett
olyan megoldásokat is alkalmazni kívánunk, amelyek
a közvetlen kutatási célokon túl az oktatás minőségének fejlesztését is megcélozza.

A környezettudatosság vizsgálatának
keretmodellje

A dinamikus megközelítés dimenziói az alábbi ábrán
látható módon adhatók meg.

A környezetbarát és környezetkímélő fogalmak olyan
tulajdonságot jelölnek – alapvetően termékek vonatkozásában –, melyek kifejezik, hogy viselője a környezeti
elemeket nem, vagy kevésbé terheli, mint hasonló termékek. A környezetbarát és környezetkímélő jelző alkalmazható szolgáltatásokra, folyamatokra, vagy akár
személyekre és szervezetekre is.
Számos szakmai (és kevésbé szakmai igényű) munka
rámutat arra, hogy „környezeti” jelzők relatívak, ezáltal
számos visszaélésre adnak lehetőséget. A háttérben
gyakran a környezet iránt toleráns fogyasztók meggyőzése áll, az ígért értékek átadása nélkül.
Első megközelítésben a környezettudatosságot – személyekhez és szervezetekhez egyaránt kapcsolhatóan –
olyan magatartásformaként tudom definiálni, mely az
egyén vagy a szervezet felelős és aktív szerepvállalásán
alapul a környezeti problémák megoldásában.
A környezettudatosság felfogható állapotként vagy folyamatként is. Statikusan értelmezve minőségi mutató,
dinamikusan viszont egy többdimenziós intézmény,
amely vizsgálja a mozgató erőket, okokat is.
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Ismeretek
Ismeretek

Attitűdök/
Attitűdök/
Értékek
Értékek

Támogatás
Támogatás

Cselekvési
Cselekvési
hajlandóság
hajlandóság

Cselekvés
Cselekvés

A környezettudatosság dimenziói
Az egyes dimenziók lényege:
Ismeretek:
Az ismeretek tényezőjének két egyenrangú, egymást
támogató eleme van:
− az egyének ismeretei;
− a szervezet által birtokolt ismeretek.
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Az egyéni és vállalati (szervezeti) ismereteket megfelelően menedzselve szinergikus előnyök érhetőek el. Az
egyének ismeretei tényszerű ökológiával kapcsolatos,
továbbá szakmai ismeretek. A mindennapi működés során e kettő nem választható el egymástól. Nem várható
el az alkalmazottól (vagy a vezetőtől), hogy környezettudatosan cselekedjen, ha nem ismeri annak tartalmát.
Tisztában kell lennie az aktuális környezeti problémákkal, valamint azok hatásaival. A szakmai – technológiai
és módszertani – ismeretek tulajdonképpen az alkalmazott ökológiai tudásának alapját jelentik. Ha az alkalmazottak nem ismerik a munkafolyamatokat, a gépek kezelését, a belső információáramlást stb., akkor a másik
komponens megfelelése esetén sem lehet környezettudatos cselekedetekről beszélni.
A szervezeti tudás nem azonos az alkotó tagok tudásának összegével, hanem a működés során szerzett tapasztalatainak összességét jelenti, mely változatos formákban nyilvánulhat meg. Az éves beszámolóban, környezeti- és fenntarthatósági jelentésekben, különféle
statisztikai kimutatásokban, minőségügyi elemzésekben,
MIR és KIR feljegyzéseiben számszerűsítve jelennek
meg az ismereti elemek, míg a szabályozásban (küldetésnyilatkozattól a munka- és ellenőrzési utasításokig)
kvalitatív, kultúra-alakító formában öltenek testet.
Attitűdök és értékek:
Az attitűdök és értékek a környezettudatosság puha,
kulturális tényezői. E tényezőt a vezetők és a nem vezetők (alkalmazottak) körében külön kell vizsgálni.
Mindez azonban nem jelenti, hogy a két rész egymástól
elválasztható lenne! A vezetői-alkalmazotti elkülönítés
alapja a hatalomból való részesedés.
Az alkalmazottak tevékenységükkel, munkájuk minőségével közvetlenül hatnak a környezeti teljesítményre
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döntési lehetőségeik azonban erősen korlátozottak. Különösen ún. jól strukturált, leszabályozott megoldású
problémák esetében minimális az önálló mozgásterük.
Ezekben az esetekben a vállalati ismerethalmaz alapján
kell eljárniuk. A napi munkament során azonban gyakran
előállhatnak újszerű helyzetek, melyek azonnali megoldást kívánnak, ilyen esetekben pedig a megoldás – és
ezzel annak környezeti kihatásai – saját értékrendszerük
alapján meghatározott.
A vezetők sajátossága, hogy stratégiai szinten
dönt(het)nek a termelés feltételeiről. Az alkalmazott nem
választhatja meg a technológiát, termelő berendezést
vagy éppen az anyagot és a beszállítót, akivel dolgoznak. Ez vezetői kompetencia. Érezhető, hogy például
egy gépvásárlási döntés alapvetően és hosszú távon
meghatározza a vállalat egészének környezeti teljesítményét.
A környezeti menedzsment alapvetően többet jelent,
mint egy szabványos környezetirányítási rendszer működtetése. A környezeti menedzsment átfogó fogalom,
mely tartalmazza mindazon attitűdöket, stratégiákat,
rendszereket és eszközöket, melyeket a vállalat a környezet védelme érdekében alakított ki, illetve használ,
amelyekkel a vállalat környezetre gyakorolt hatását megváltoztathatja. A környezeti menedzsment strukturális
aspektusainak szempontjából a központi kérdés a szervezeti támogatás tényezője. Menedzselni kell az ismerethalmazt, továbbá az értékrendszert is. A támogató
struktúrák alapvető feladata, hogy koordinálja a vezetői
és alkalmazotti szintek cselekvését annak érdekében,
hogy a vállalat környezeti tevékenysége javítható legyen.
Támogatás:
A támogató eszközök között strukturális, technokratikus
és személyorientált eszközök egyaránt jelen kell, hogy
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legyenek, megfelelő tartalommal. A teamek, bizottságok,
vagy éppen a minőségi körök analógiájára „környezeti”
körök működtetése, brainstorming alapú és szakértői
technikák, kisebb-nagyobb projektek hatékony segítséget jelenthetnek mind a környezeti teljesítményjavítás,
mind a környezeti nevelés esetében.
A technokratikus koordináció egy már bejáratott, működő
támogató rendszer esetében kerül előtérbe. Egy induló
rendszer esetében éppen fordított a helyzet: nem a szabályozásra kell törekedni, hanem a meglévő szabályozás
feloldására. A pénzügyi keretek és tervek kiválósan alkalmasak arra, hogy nyomon kövessék a környezettudatosság „árát”.
A személyorientált koordinációs eszközök esetében a
kulcsemberek felkutatására érdemes koncentrálni. A
kulcsemberek azok lesznek, akiket a többiek valamiért
elismernek, követnek. Rájuk építve, rajtuk keresztül bevonva az alkalmazottakat a környezettudatosság értékrendszere gyorsabban és kisebb ráfordítással terjeszthető el. Ha a szervezet a környezettudatosság terén
leginkább kritikus személetűeket, ellenállókat kutatja fel,
majd meg tudja őket győzni, akkor ezzel állítja a legjobb
példát a többiek elé.
Cselekvések:
Ha az ismeretbeli, értékrendbeli és támogató komponensek rendelkezésre állnak, még nem biztos, hogy olyan
döntéseket fognak hozni, melyek a környezetvédelem
értékeinek magas prioritását tükrözi. A konkrét cselekvések kimenetelét még több tényező eltérítheti, például a
megvalósítás pillanatnyi technikai, időbeli, anyagi
korlátai, vagy a profit-érdekek sérülése.
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A tudatosság vizsgálatának és fejlesztésének
egyéni lehetőségei
A tudatosság és fejlesztése kapcsán abból indulunk ki,
hogy az a személyekhez, egyénekhez kötődik.
A témával a pszichológia foglalkozik részletesen. A
behaviorista pszichológia azt vizsgálja, hogy különböző
ingerekre milyen válaszok születnek. Az ún. „SOR”
(Stimulus – Organisation – Response, azaz inger – szervezet – válasz) modell szerint a szervezet reakciói, válaszai az őt érő ingerek függvényei. A behavioristák kísérletei nem voltak mindig és feltétlenül kifogásolhatatlanok,
eredményeik azonban alapvető jelentőségűek a pszichológián túl a pedagógia és a menedzsment területén
is.
A feltételes reflexek felfedezése Pavlov nevéhez kötődik.
Állatkísérleteivel bizonyította, hogy adott ingerekre kialakítható reflex-szintű reakció (ún. klasszikus kondicionálás). Skinner továbbfejlesztve a pavlov-i kísérleteket, a
megerősítés szerepét és működését vizsgálta. Az ún.
operáns kondicionálás lényege, hogy jutalmazással,
azaz pozitív visszacsatolással, megerősítéssel kialakíthatóak viselkedések. Ezen túl vizsgálta az ún. averzív
kondicionálás esetét is, azaz a viselkedést büntetések
elmaradásával történő megerősítését.
A fizikai munkavégző rendszerek kialakításán túl a menedzsment széles körűen épít a behaviorista pszichológia eredményeire. Az ösztönzési rendszerek az operáns
és az averzív kondicionálás sajátos kombinációján alapulnak. Egy másik példaként említhetjük a marketing
tárgyköréből az értékesítés-ösztönzést, amely az
operáns kondicionálás elvére épít.
A környezettudatosság szempontjából a kondicionálás
alkalmazhatóságának általános feltétele, hogy világosan
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meghatározott elvárások legyenek (a SOR-modell alapján válaszok). A szervezeti utasítás-ellenőrzés jellegű
feladatkiosztás jó alapot nyújt a viselkedés megváltoztatására, a környezettudatosság kialakítására, siker
azonban csak akkor érhető el, ha a vezetés a kialakítandó reakciókat a fenntarthatósági céloknak megfelelően, szisztematikusan és konzekvensen fogalmazza
meg.
A vezetéstudomány képviselőjeként természetesen nem
kezdek pszichológiai és pszichiátriai mélységű vizsgálatokba (ehhez sem szakmai sem etikai alapom nincsen),
azonban mindenképpen építeni kívánok a területen elért
eredményekre. Nem biztos, hogy ma már vállalkoznánk
egyes kísérletek megismétlésére. Sőt tegyük hozzá,
hogy amikor ezeket az eredményeket oktatjuk, a vizsgálatok körülményeit nem is szívesen emeljük ki!
Mindez azonban nem jelenti, hogy nem állnak megfelelő
eszközök rendelkezésünkre. A hosszú évek tapasztalatai
alapján kidolgozott kérdőív-alapú és szituációs elemzési
technikák segítségével „roncsolásmentesen” juthatunk el
következtetéseinkig.
A környezettudatosság fejlesztésének talán legfontosabb
eszköze a környezeti nevelés. E kérdéskör vizsgálatához
a pszichológia, a neveléstudomány és a pedagógia ad
segítséget. Számos magyar eredménnyel büszkélkedhetünk, melyek közül Rókusfalvy munkásságát szeretném kiemelni. Ő a környezetvédelmet pszichológiai folyamatként értelmezi, mely a külső környezet (bioszféra)
és a belső környezet (saját lelki-erkölcsi természet) védelmének együttese, vagyis egyszerre cselekvés és
gondolkodás. Hangsúlyozza, hogy a cselekvésnek minden esetben a gondolkodás a kiinduló feltétele. A fejlesztő beavatkozások tehát akkor lehetnek igazán hatáMagyar Minőség XVII. évfolyam 4. szám 2008. április

sosak, ha elsősorban a gondolkodásra irányulnak, és
ezen keresztül befolyásolják a cselekedeteket.
A nevelés az emberi természet törvényét követő céltudatos és tervszerű tevékenység, amely az egyénben és
a közösségben az emberség teljes értékűvé fejlődését
és az erre irányuló törekvés kialakulását segíti. Bábosik
a nevelés lényegét a konstruktív életvezetésben jelöli
meg, ami szociálisan értékes és az egyén szempontjából
is eredményes életvitelt jelent.
A nevelés azonban csak két tényező együttes jelenléte
esetén értelmezhető:
− a fejlődést eredményező tevékenység ösztönzése
és irányítása;
− a fejlesztő környezet biztosítása.

Továbblépés az egyéni szintről
Az egyéni szint eredményei alapján nem szabad végső
következtetéseket levonni. Ennek oka, hogy az ember
alapvetően társas lény. A civilizáció megnyilvánulásait
mindig adott kontextusban kell értelmezni. Felmerülhet,
hogy mi a helyzet például egy egyedülállóval? Maugli
például az állatokkal való együttműködésében teljesedett
ki, Robinson életét pedig a környezeti alkalmazkodáson
(túlélésen) túl az a remény járta át, hogy visszakerül a
civilizációba…
A kérdés vizsgálatakor a szervezés- és vezetéstudomány eszköze a csoportmunkában rejlik.
Rókusfalvy meghatározása szerint a csoport közös feladat megoldására társult emberek olyan együttese, sajátos rendszerré szerveződött egésze, amelyben a magatartást a csoporttagok célszerű kölcsönhatásai, mintegy önszabályozása szabályozza.
Szakály a csoport funkcióit az egyének fejlődésében
betöltött szerepe alapján négy pontban foglalta össze:
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− a csoport, mint talaj: a csoport az egyén számára
bázist, stabil hátteret jelent, melynek keretében
kifejti tevékenységét, továbbá ahol elismerést tud
szerezni;
− a csoport, mint eszköz: a csoporthoz tartozást az
egyén felhasználja saját céljainak elérésére, szükségleteinek kielégítésére;
− az egyén, mint a csoport része: a csoport elvei és
céljai a tagokéból kiindulva fogalmazódnak meg,
később viszont a csoportot érő változások cél-módosító hatásai hatással vannak tagjaira is;
− a csoport, mint élettér: az egyén saját céljai
megvalósításához a csoporton belül számára kedvező pozíció elfoglalására törekszik, az egyéni és
csoportcélok, valamint megvalósításuk eszközei
összefonódhatnak.
A csoportok viselkedésével, és az egyéni magatartásformák változásaival a csoporton belül részletesen foglalkozók körében – a környezettudatosság fejlesztésének
szempontjából – kiemelhető Sherif és Griffin munkássága.
Sherif az 1930-as években végzett kísérleteiben rámutatott, hogy az egyéni vélemények a csoportfejlődés során változnak, egymáshoz, illetve domináns személy
véleményéhez idomulnak (csoportkonformitás). Griffin a
konformitás szintjeit értelmezte:
− behódolás, mely esetben a normák elfogadását jutalom elnyerése, vagy büntetés elkerülése motiválja;
− azonosulás, mely esetben a domináns, befolyásoló egyénhez való hasonulás igénye adja a motivációt. Az értékekkel az egyén nem azonosul,
azokat eszköznek tekinti;
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− internalizáció, mely a legmélyebb és legtartósabb
változás. Az átvett vélemény a saját értékrendszer
szerves részévé válik, annak forrásától függetlenedik.
A környezettudatosság fejlesztése szempontjából az
internalizációra kell törekedni, belátható azonban, hogy
közvetlen elérését az egyéni és a szervezeti érdekek
sem támogatják minden esetben. Az egyéni érdekek
legegyszerűbben, és kellően hatásosan a behódolás révén módosíthatóak, hiszen a javadalmazás fokozása
vagy a munkahely biztonsága olyan motiválók, melyek
révén a fenntarthatósági érdekek elfogadtathatóak.
Ugyanakkor a megszokás és az ismeretanyag bővülése
révén valamilyen fokú internalizáció mindig végbe megy,
még akkor is, ha a cselekedeteket behódolás váltotta ki.

A kutatási módszerek továbbfejlesztésének
igénye
Doktori kutatásaim során a környezettudatosság szervezeti aspektusaival foglalkoztam. Kidolgoztam egy olyan
értékelési keretrendszert, amely segítségével egy szervezet szisztematikusan áttekintheti működését és a környezeti érdekek érvényesítésének színvonalát. Lehetőséget ad továbbá azon kritikus pontok feltárására, melyek fejlesztést kívánnak, és a fejlesztéseket támogatják.
A kutatás kapcsán kezdtem el foglalkozni a környezettudatosság részletes vizsgálatával is. Be kell azonban vallanom, hogy a várt eredmények rendre elmaradtak. Sarkítottan és leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a legtöbb ilyen – publikált – kutatás végzői az enyémhez
hasonló akadályokba ütköztek. Felállítjuk modellünket,
az nagyrészt működőképes, egy pontot kivéve. Nem igazán sikerül megmagyarázni, hogy melyek lesznek azok a
mozgatóerők, melyek révén a cselekvési hajlandóság
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tényleges cselekvésekben is manifesztálódik. Minden
általam ismert kutatás rámutat, hogy a két tényező között
óriási szakadék húzódik.
Kutatásaim folytatásaként a fenti problémára keresem
megoldást. A környezettudatosságot rendszerint a környezet oldaláról próbálom (próbáljuk) elemezni és értelmezni.
Érdemes azonban megfontolnunk a BPR tanítását!
Hangsúlyozzuk a hallgatóknak (és a vállalatoknak), hogy
esetenként be kell vállalni a költségek elsüllyesztését.
Lehet, hogy a nézőpontunk megváltoztatása a környezettudatosság kutatásában is szükséges?
Vizsgáljuk a környezettudatosságot úgy, hogy nem a
környezeti érdekeket erőltetjük, hanem a viselkedés
megfigyelése alapján a tudatosságot modellezzük. A
legtöbb esetben azonban a környezeti kérdéseket az
egyéni és csoportos viselkedés okainak megértése után
sem szabad erőltetni, indirekt információszerzés célravezetőbb lehet.

A vizsgálati módszertan megújítása
Az alkalmazott eszközöknek olyannak kell lenni, amelyek
segítségével a statisztikailag feldolgozható, általános
eredményeken túl – előre kijelölt célcsoportokkal – olyan
programokat tudunk végezni, majd elemezni, amelyekkel
választ kaphatunk a cselekvések tudatosságának okaira
is.
Számos olyan kutatás futott és fut ma is (közöttük saját
kutatásaim is), amelynek végkövetkeztetése szerint a
környezettudatosság háttérbe szorul a döntések során.
Nem szabad azonban félretenni a környezet kérdését!
Az indirekt vizsgálatok azt jelentik, hogy anélkül vizsgáljuk a területet, hogy arról említést tennénk.
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Valóban, ha megkérdezünk bárkit, hogy vásárlásainál
(legyen az tej vagy számítógép) milyen szempontokat
vesz figyelembe, az ár, a teljesítmény, ezek viszonya
(minősége) áll az első helyen. Ezt kiegészíthetik még a
szervizelhetőség, variálhatóság stb. A környezeti, etikai
és további szempontok mindig csak ezek után következnek. A környezeti kérdéseket erőltetve tehát csekély
esélyünk van előrébb jutni. Célszerűbbnek tűnik a vásárlás menetét passzív félként vagy külső tanácsadóként
végigkövetni. Az előbbi esetben szabad lefolyásúak az
események, a másodikban irányítottak lehetnek. A környezeti kérdéseket utólag kiértékelve reálisabb képet
festhetünk!
A fenti, újszerű megközelítés új vizsgálati módszerek
kialakítását és alkalmazását kívánja. A Vezetéstudományi Intézet szakmai tapasztalatait, módszertani lehetőségeit kihasználva olyan módszertan kidolgozásába kezdtem, amely lehetővé teszi (a Bologna-folyamat követelményeihez is illeszkedve), hogy a kutatási módszereket
és az oktatási feladatokat integráljam, majd az eredményeket közvetlenül tananyaggá is formáljam. A hallgatók
e folyamatnak aktív részesei, a tudást (ami remélhetőleg
hatással lesz későbbi viselkedésükre, a környezetről alkotott képükre) a kutatás során szerzik meg. A felhasznált példák, körülmények mindig életszerűek és aktuálisak, végső soron tehát versenyképes diplomával hagyják
el szakjainkat.
Az alkalmazandó módszerek között természetesen meg
kívánom tartani a különböző teszteket és kérdőíveket,
mivel statisztikailag jól feldolgozható, térben és időben
összehasonlítható adatbázist adnak. A kvantitatív eredmények továbbá nélkülözhetetlenek a minőségi vizsgálatok (fókuszpontok) megalapozásánál.
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A módszertan gerincét olyan szemináriumi és félévközi
feladatok adják, amelyek mentén megfigyelhetjük a viselkedésformákat, továbbá a külső (részben zavaró,
részben orientáló) ingerek hatására bekövetkező változásokat. A feladatok között szerepelnek jól ismert problémák (számítási és logikai feladatok), melyekkel jól tudjuk vizsgálni a különböző képességeket, készségeket és
az együttműködés alakulását. Mellette kreatív, újszerű
megközelítést igénylő (általunk is kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert) problémák, valamint vállalatokhoz kötődő feladatok megoldásán keresztül követjük nyomon a
viselkedésformákat.
A csoportmunka mélyebb vizsgálatára különböző tréningeket tervezünk. Az indoor elemeket a szemináriumok
anyagába integrálva lehet megjeleníteni, ezen túl azonban hasznosak az outdoor elemek is.
Az outdoor tréningek lényege – ebből az aspektusból –
az, hogy kiragadva a résztvevőket a napi, megszokott
környezetükből a viselkedésváltozások jobban megfigyelhetővé válnak. Ez részben a résztvevők számára
sztenderd feltételekből adódik, továbbá abból a tényből,
hogy a tréningeket a viselkedésváltozások sebessége
drasztikusan (akár másodpercekre!) növelhető.
A csoportdinamikai vizsgálatok természetesen nem új
keletűek. Elég, ha a vezetési stílusok vizsgálatára (Lewin
és Likert) gondolunk. Alkalmazásuk azonban újszerű a
környezettudatosság indikrekt vizsgálatában!

A kutatás hátterének kialakítása
Az újszerű kutatás nem csupán kutatói alkalmazkodást
kíván, hanem a háttér-infrastruktúra és a kapcsolattartás
újragondolását is.
A tananyagfejlesztés során olyan elemeket kell beépíteni, melyek a hagyományos előadások és gyakorlatok
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helyett a hallgatói aktivitást fokozzák. Részben a régi
elemeket helyettesíteni kell (már az óraszámok miatt is),
továbbá érdekeltté kell tenni a hallgatót munkaráfordításának önkéntes fokozásában is (akár jegybe történő beszámítással, akár gyakorlati hely kiközvetítésével).
Napjainkban fontos szerepe van a számítástechnikának
és informatikának. Az adatgyűjtés statisztikai részét
meghatározóan számítógépes formában, közvetlen
adatbázisba rögzítéssel képzelem el, ami megkönnyíti a
későbbi elemzéseket. A hallgatók a kutatás folyamatában részt vesznek, ugyanakkor azt folyamatosan nyomon is követhetik az Internet segítségével. Így lehetőséget adunk egyéni kutatói (TDK) törekvéseik megvalósítására is.
A tréning-jellegű elemeknél – a változások gyors lefolyása miatt – szükség lehet a hang és a képi anyagok
rögzítésére, mivel tapasztalataink szerint gyakran sem
mi, sem a résztvevők nem tudják felidézni a teljes folyamatot. A problémát a videó-technika ma már elérhető
áron megoldja.
Az infrastruktúra kiépítése, a szükséges műszaki eszközök és kellékek beszerzése természetesen költségigényes. Az Intézet gazdálkodási keretein belül nem oldható
meg a feladat, ezért pályázati forrásokból tervezzük
megvalósítást. A szakmai alapkutatásokat OTKA (OTKA
T71685) keretében szeretném végezni, a megvalósításnál egyéb forrásokra pályázunk.
Reményeink szerint olyan PILOT programot tudunk kialakítani az Intézetben, amely új lendületet ad a vezetéstudományi kutatásoknak, továbbá megalapoz egy
olyan oktató-kutató-hallgató együttműködést, amely révén az oktatás színvonala is jelentősen javulhat.
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CSR áttekintés: globális, regionális és hazai trendek
Hol tartanak Magyarország vállalatai a társadalmi felelősségvállalás terén nemzetközi
összehasonlításban?
Fertetics Mandy – Lukács Rita
Noha hazánkban már 1996-ban magyar nyelven kiadtak
könyvet az üzleti etikáról, kifejtve a társadalmi felelősségvállalás, az érintettek párbeszédének elméletét is,
mégis, máig úgy említjük a társadalmi felelősségvállalást
(angolul: corporate social responsibility, a továbbiakban:
CSR), hogy újszerű, új jelenség/trend, mely befolyásolja
a vállalatok üzleti magatartását. Emellett gyakran elhangzik az is, hogy lemaradásunk van a fejlett nyugati
országokhoz, piacokhoz képest. Kíváncsiak voltunk,
hogy ez pontosan miben mutatkozik meg globális és regionális viszonylatban.
Több, összehasonlítást támogató módszer is létezik, de
a jelen terjedelmi korlátok miatt alapvetően két kutatásra
támaszkodnánk elemzésünkben.

Az Accountability Rating – az elszámoltathatóság mércéje
Az Accountability Rating módszertan (bölcsője Nagy-Britannia), melyet a csrnetwork tanácsadó szervezet és az
Accountability non-profit szervezet fejlesztett ki. A
módszertan alapján a legnagyobb vállalatok elszámoltathatóságát vizsgálják az értékelők egységes módszertan
szerint, a nyilvánosan elérhető anyagok alapján.
A módszertan szerint vizsgált elszámoltathatóság a vállalat azon kötelességére vonatkozik, hogy miképpen magyarázza és indokolja meg tevékenységét, akcióit, progMagyar Minőség XVII. évfolyam 4. szám 2008. április

ramjait, és vállalja a felelősséget e tevékenységek és
valós és lehetséges programok következményeiért. Az
AA1000 szerint az a vállalat elszámoltatható, amelyik:
• átlátható
és átvilágítható: vagyis őszinte a
tevékenységét, programjait, azok indokait és mögöttes okait illetően, továbbá nyíltan vállalja ezeknek az
emberekre és a környezetre gyakorolt hatásait, és
minderről nyitott kommunikációt folytat;
• reagáló: reagál azon érintett egyének és szervezetek
aggályaira, akik/melyek befolyásol(hat)ják a vállalatot,
vagy a vállalat befolyásol(hat)ja őket;
• együttműködő:
jogkövető és ezen túlmenően
csatlakozik önkéntes egyezményekhez, keretmegállapodásokhoz is.
Mivel a módszertan szerint nyilvános anyagok alapján
készül az értékelés, ezért nem tekinthető a tényleges
teljesítmények kimutatásának, ugyanakkor a kommunikációs kérdéseken túlmenő dimenziókat és kérdéseket is
vizsgál.
Az Accountability Rating a nemzetközileg legnagyobb
cégeket értékeli, a rangsor a Fortune magazinban jelenik
meg. 2006-ban három országban helyi rangsorok is készültek, vagyis a legnagyobb orosz, dél-afrikai és magyar
vállalatokat is górcső alá vették a módszertan alapján.
2007-ben az említett országok mellett Görögország és
Törökország is csatlakozott a kutatáshoz.
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A kutatás célja, hogy a rendelkezésre álló információk
alapján készülő benchmark kutatások során terjedjenek
a legjobb gyakorlatok.
A vállalatokat alapvetően hat dimenzióban értékelik:
• Stratégia: Integrálja-e a vállalat stratégiájába a társadalmi, környezeti és tágabb gazdasági szempontokat? Bevonja-e érintettjeit stratégiájának kialakításába?
Felismeri-e
az
iparági,
vagyis
a
tevékenységéből származó hatásokat, tesz-e lépéseket a káros hatások csökkentésére, megelőzésére?
• Vállalatirányítás: Vannak-e átfogó vállalatirányítási
politikák, irányelvek, amelyek szabályozzák a környezeti, társadalmi és tágabb gazdasági kérdések kezelését? Intézményesítette-e az érintettek bevonását
döntéshozatali mechanizmusaiba? Kiterjeszti-e felelős irányítási elveit és céljait beszállítóira, ügynökeire,
közös vállalkozásaira? Befektetési és beruházási
döntések kapcsán felelősen jár-e el?
• Teljesítménymenedzsment: Kellően átlátható felelősségi rendszerrel rendelkezik-e a környezeti, társadalmi és tágabb gazdasági kérdések kapcsán? Kiépített és működtet-e rendszereket, amelyek lehetővé
teszik nem-pénzügyi teljesítményének mérését, értékelését? Transzparensek-e a nem-pénzügyi céljai?
• Érintettek bevonása: Azonosítja-e érintettjeit és
bemutatja-e az azokhoz fűződő viszonyát? Bevonja-e
őket tevékenységébe, fenntarthatósági teljesítményének javítása céljából? Lehetősége van-e a külső
és belső érintetteknek véleményük, aggályaik kifejtésére, választ kapnak-e azokra?
• Nyilvános közzététel: Beszámol-e nyilvános jelentésben nem-pénzügyi teljesítményéről? Ismerteti-e annak célját, célközönségét, elveit? Éves/pénzügyi jelentésében kitér-e a nem-pénzügyi kérdésekre is?
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Tanúsítás: Tanúsíttatja, hitelesítteti-e független
harmadik fél által környezeti/társadalmi/fenntarthatósági jelentését?
A kutatás során megállapítható, hogy bár minden területen tapasztalható némi lemaradás a hazai vállalatok
elszámoltathatóságának és felelősségvállalásának tekintetében, a tendenciák (területenkénti és iparágankénti
különbségek) azt jelzik, hogy hasonló utat járunk be, mint
a globális, nemzetközi cégek.
•

A jövőképekben már integrálták a CSR-t, a
gyakorlatba való átültetés még sok helyen
hiányzik
A magyarországi vállalatok átlageredménye 14% (a maximális 100%-ból), miközben a nemzetközi értékelés átlaga 35%. Mindkét listában nagy szórás tapasztalható,
míg nemzetközi vállalatok közül a legjobb eredmény
75%, Magyarországé 52% volt. Ezekből a számokból is
látható, hogy általánosságban van hazánkban egyfajta
lemaradás. Az értékelés egyes területeit vizsgálva (amit
az 1. ábra illusztrál) különbségeket vélünk felfedezni.
Tendenciában hasonlóan alakulnak a helyi és globális
eredmények, vagyis mindegyik esetében a stratégia területén érték el a legjobb eredményt.
Vízió, jövőkép és küldetés tekintetében tehát már nálunk
is felismerik a fenntartható fejlődés, a társadalmi felelősségvállalás jelentőségét, saját szerepüket annak előmozdításában. Nemzetközi szinten gyakran már a stratégia szerves részeként jelenik meg például a megújuló
energiaforrások kérdése, a digitális szakadék, a biotermékek stb. Hazánkban még gyakran nem elég konkrét a
stratégiába illesztés, nem épül be szervesen az alaptevékenységbe. Leginkább annak felismerését jelenti, hogy
„a környezetet védve, káros hatásokat csökkentve” vé31/56 oldal

gezni ugyanazt, s a szponzorálás, jószolgálati tevékenység révén hozzájárulni társadalmi problémák megoldásához.
Az érintettek bevonása mind nemzetközi, mind hazai
szempontból még gyerekcipőben jár, a vállalatok még
elsősorban az egyirányú kommunikációt gyakorolják. Az
érintettekkel való együttműködés egyszerre jelent kockázatot, költségeket és potenciális üzleti lehetőségeket.
Néhány vállalat nemzetközi szinten már állandó tanácsadó testületet állít fel, esetleg az érintettek ügy-alapú
paneljét is szervezi, kutatásaiban fókuszál a CSR körébe
tartozó néhány kérdésre. Hazánkban még kevés vállalat
foglalkozik komolyabban az érintettek kérdéseivel, és
sokszor ad hoc módon valósulnak meg a párbeszéd bizonyos formái.
A vállalatirányításról nemzetközi szinten átláthatóbb formában számolnak be a vállalatok, Magyarországon az
igazgató/ügyvezetőség átlátható működtetésének, vagy
az igazgató jövedelme bevallásának sajnos még nincs
hagyománya. A különbségek ugyanakkor az eltérő vállalati formákból is adódnak, ugyanakkor az alapvető információktól (vezetőség összetétele, független tag a vezetőségben, kinevezési szempontok, teljesítménybeszámoló, a vezetőség felelőssége társadalmi és
környezeti ügyek kapcsán stb.) elvárható, hogy vállalati
formától függetlenül nyilvánosan elérhetők legyenek.
(Valójában a vállalati forma megválasztása is
transzparenciára vonatkozó vállalati döntés.)
A teljesítménymenedzsment terén tapasztalható különbség arra enged következtetni, hogy a stratégiában, jövőképben megfogalmazott célokat még kevés cégnek sikerül a gyakorlatba is átültetnie.
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A cégek nemzetközi szinten már inkább mérik, rendszerezik nem-pénzügyi teljesítményüket is (ISO14001,
MEBIR rendszerek, etikai kódexek stb.), ez hazánkban
még csak az élenjáró vállalatokról mondható el. S ha
működik is valamely vállalatirányítási rendszer, a nyilvános anyagokból sokszor nem derül ki az érdeklődők
számára, hogy vajon milyen fejlődést biztosítanak, milyen káros hatások csökkentéséhez és új célok kitűzéséhez járultak hozzá.
A globális piacon tevékeny vállalatok körében már elterjedt a fenntarthatósági, CSR jelentések készítése. Nem
az a kérdés, hogy egy vállalat beszámoljon-e nyilvánosan a nem-pénzügyi teljesítményéről, hanem hogy azt
milyen mélységben, mennyire kreatívan, minél összehasonlíthatóbb mutatók mentén tegye meg. Hazánkban alig
több mint 50 cég ad ki évenként ilyen típusú jelentést,
ezek között több az EMAS rendszerhez kapcsolódó környezeti nyilatkozat. Hagyományos fenntarthatósági, környezeti jelentés alig 15 vállalatról jelenik meg.
Nem meglepő, hogy a tanúsítás területén a legalacsonyabbak az eredmények, ami összefügg az érintettek
alacsony szintű bevonásával is. Bár a pénzügyi jelentés
auditor általi tanúsítása már mindenhol elterjedt, a nempénzügyi jelentések hitelesítése még nem olyan gyakori.
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a vállalatok nyilván
akkor tanúsíttatják kiadványukat és teljesítményüket, ha
látják ennek igényét, előnyét saját maguk számára is, és
olyan tanúsító szervezetet találnak, amely számukra
hasznos javaslatokat is meg tud fogalmazni. Hazánkban
leginkább a KÖVET minősítő rendszere terjedt el.
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Szíves figyelmébe ajánljuk

1. ábra
A globális értékelés és a hazai értékelés eredményei
területenként
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A 2. ábra mutatja a globális és helyi rangsorok területenkénti eredményeit. Látható, hogy Dél-Afrika vállalatai
elszámoltathatóbbak a többi ország vállalatainál, hasonló
eredményeket mutat, mint a globális értékelés. Magyarország, Görögország és Oroszország eredményei ha-

sonlóak, egyaránt tapasztalható ugyanolyan mértékű
lemaradás. Törökország némileg magasabb eredményt
ért el, mint az előbb említett országok, ám itt van még
fejlődési lehetőség az átlátható, transzparens, felelős
működés irányába.
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2. ábra
A 2007-es rangsorok területenkénti eredményei
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Minden listánál megfigyelhető, hogy a Top10 vállalat jóval magasabb eredményt ért el, mint a lista további tagjai, tehát minden országban találunk élenjáró vállalatokat, gyakorlatot, sokszor több iparágban is. Gyakran a
nemzetközi szinten élenjáró vállalatok a helyi listákban is
jól szerepelnek (például Vodafone), ugyanakkor sajnos
azt is látni, hogy bár nemzetközi szinten néhány vállalat
már nagyon jó gyakorlattal rendelkezik, azt helyi szinten
még nem ülteti át a gyakorlatba, nem alkalmazza, vagy
nem kommunikál a helyi érintettekkel róla (pl. General
Electric, Shell, ING, E.on). Csupán egy-két vállalat esetében fordul elő, hogy helyi szinten jobb értékelést kapott, mint a nemzetközi értékelésben az anyavállalata
(pl. Magyar Telekom és Deutsche Telekom).

Az autóiparban ugyancsak megfigyelhető a nemzetközi
és a hazai eredmények közötti nagy különbség, itt is elsősorban nemzetközi szintű a beszámolás, kommunikáció és bevonás, holott hazánkban is folyik autógyártás,
mégis alacsonynak mondható a vállalatok elszámoltathatósága. Ezt néhány esetben, például a gyártás és a
forgalmazás/értékesítés teljes szétválása okozza, így
egyikük kommunikációja sem fedi le a lényeges kérdések teljes spektrumát.

Minden iparágban van legjobb gyakorlat, de
nagy a szórás
Az Accountability Rating globálisan és helyi szinten is a
legnagyobb vállalatokat vizsgálja (nemzetközi szinten a
Fortuna által összeállított Top100 vállalatot értékelték,
Magyarországon pedig a Figyelő Top200-as listája alapján választották ki a vállalatokat).
A 3. ábra mutatja a nemzetközi értékelés és a magyarországi eredmények összehasonlítását iparáganként.
Mindkét rangsorban az energiaipari és közszolgáltató
vállalatok átlageredményei a legmagasabbak.
A nemzetközi rangsorban az olajipar eredménye a második legmagasabb, itthon csak a negyedik helyre kerülnének iparági eredmények tekintetében. Ez elsősorban
abból adódik, hogy az olajvállalatok leginkább globális
szinten számolnak be és folytatnak párbeszédet, továbbá azokban az országokban, ahol tényleges kitermelés zajlik és problématerületnek számítanak (pl. Nigéria).
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3. ábra
A globális és hazai értékelés eredményei iparáganként
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A telekommunikációs iparág mind nemzetközi, mind hazai szinten jól szerepel, az elektronika területén működő
vállalatok körében már inkább tapasztalható szórás.
Természetesen itt sokszor a B2B vagy B2C működés
önmagában is okozhat különbségeket, hiszen a B2B
szektorban működők gyakran más kommunikációs csatornákat használnak, ugyanakkor alapvető információk
nyilvánossá tétele tőlük is elvárható lenne.
A pénzügyi iparág (bankok és biztosítók) terén tapasztalható talán a legnagyobb lemaradás. Ráadásul már
második éve ez az iparág a legrosszabban teljesítő a
hazai rangsor tekintetében. Ugyanakkor láthatjuk igyekezetüket, tavaly például már három bank is kibocsátott
fenntarthatósági jelentést, s ez a tendencia ugrásszerű
fejlődést ígér.

UNDP kutatás az újonnan csatlakozott
országok körében
Az ENSZ Fejlesztési Programja 2007 januárjában indította el első regionális CSR projektjét, melynek legfőbb
célja, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával
kapcsolatban nyert tapasztalatok eljussanak az Európai
Unió tagállamaiba és tagjelölt országaiba. A projekt részeként készült el az első regionális összehasonlító
CSR-elemzés, amelyben Magyarország mellett Bulgária,
Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Macedónia,
Szlovákia és Törökország vett részt. Az összehasonlító
elemzés, az egyes országtanulmányok, valamint további
információk a projekttel kapcsolatban itt találhatók.
A
nemzeti
kutatócsoportok
által
készített
országtanulmányok alapján a nemzetközi szakértők állították össze a szintézis-jelentést, amely a társadalmi feMagyar Minőség XVII. évfolyam 4. szám 2008. április

lelősségvállalás regionális háttérének elemzése mellett
azonosítja a CSR helyi szereplőit, elemzi tevékenységüket és kapcsolatrendszerüket, továbbá bemutatja a vállalatok ezirányú tevékenységét, valamint ajánlásokat és
következtetéseket fogalmaz meg a felmérés tanulságai
alapján.
Mark Line, az angol csrnetwork tanácsadó cég ügyvezető igazgatója mellett Braun Róbert, a Budapesti
Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetének docense, a Braun & Partners Network CSR és felelős
márka-stratégiai tanácsadó cég ügyvezető igazgatója
volt a projekt nemzetközi szakértője. A primer és a szekunder kutatásra vonatkozóan kidolgozott egységes értékelési szempontok mellett egy kategória-rendszert is
felállítottak, amely alapján összehasonlíthatóvá válik a
régió országainak fejlettsége ezen a téren. Az intézményi
szintű fejlettséget a jogi és politikai környezet, valamint a
civil társadalom elemzésével, a vállalati szintű fejlettséget pedig a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos
közzététel és a CSR-rel kapcsolatos standardok alkalmazása alapján elemezték.
A nemzetközi szakértő csapat a különböző fejlettségi
szintekhez mérhető kritériumokat rendelve öt kategóriát
határozott meg. Az ötfokozatú skálán a régió országainak többsége a második, illetve a harmadik kategóriába
került. A vizsgált országok közül Magyarország mellett
Horvátország és Szlovákia nyújtotta a legjobb teljesítményt. Röviden bemutatjuk a különböző kategóriákat és
jelentésüket:
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A) Integrált és menedzselt: A CSR-t a versenyképesség fontos tényezőjeként kezelik, a legjobb vállalati
gyakorlatokat alkalmazzák, fejlett CSR-közösség
jellemzi.
B) Tudatos és fogékony: Erős a nyomás a vállalatokon
(civil szervezetek, fogyasztók, kormányzat stb. részéről), hogy gyakorlati szinten is megjelenítsék a
CSR-t. Már megjelentek a CSR-rel kapcsolatos
standardok, megkezdődött a CSR-teljesítmény mérése.
C) Figyelmes és fejlődő: A szereplők tisztában vannak
a CSR jelentőségével, néhány jó példa ismert, de
terjedésének több akadálya is van.

D) Éber és kihívásokkal terhelt: Jelentős akadályai
vannak a CSR elterjedésének, hiányzik a tapasztalat és a jó gyakorlat, de leginkább az üzleti kultúra
fejletlensége gátolja a CSR alkalmazását.
E) Nem tudatos és zavart: Az ország gazdasági
helyzete miatt nincs igény és lehetőség a CSR
megjelenítésére, a felelős vállalati gyakorlat a
külföldi tulajdonú cégekre jellemző. A vállalatok, a
civilek és a kormányzat még nem értik a CSR
nyelvét és célját.
A 4. ábra mutatja az előzőekben bemutatott fejlettségi
szinteket és az egyes európai régiókat. Látható, hogy
Nagy-Britannia tekinthető ebből a szempontból a legfejlettebbnek, s Kelet-Európa a legfejletlenebbnek.

Ausztria

Nagy-Britannia
A Integrált és

B Tudatos és

menedzselt

fogékony

D Éber és

E Nem tudatos

kihívásokkal
terhelt

C Figyelmes és
fejlődő

és zavart

Kelet-Európa

Nyugat-Európa

4. ábra
A fejlettségi szintek és az egyes európai régiók
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dimenzióban vizsgált vállalatok eredményeit mutatjuk be.
A vizsgálatból leszűrhető, hogy minden terület jelentős
mértékű fejlődés alatt áll, egyre több vállalat ismeri fel a
társadalmi felelősségvállalás fontosságát és stratégiai
jelentőségét.

A régióbeli vállalatok társadalmi felelősségvállalási
gyakorlatát az Accountability Rating hat dimenzióból álló
módszertana alapján a nyolc országban gyűjtött 288
elemű vállalati minta segítségével a szakértők külön is
elemezték. Az Accountability Rating módszertanát már
ismertettük. Az 5. ábrán a UNDP kutatás során a hat
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5. ábra
A régió vizsgált vállalatainak eredménye a vizsgált dimenziók terén
A 6. ábra a vizsgált országokat mutatja a nem-pénzügyi teljesítményekről szóló beszámolók témája szerint.
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Jelentéskészítés
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6. ábra
A vállalatok jelentéstételi gyakorlatának megoszlása országonként
A kutatás egyik legfontosabb következtetése, hogy
egységes nyelvezetre és mérési módszertanra van
szükség a társadalmi felelősségvállalás terén – a
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régióban ugyanis nagyon eltér egymástól a vállalatok
értelmezése, szóhasználata és gyakorlata.
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A vizsgált nyolc ország jellegzetességei
A projektben részt vevő nyolc ország közös jellemzői
után érdemes azt is elemezni, hogy a vizsgált dimenziókban milyen eltérés tapasztalható az egyes országok
között.
Bulgáriában a lassan fejlődésnek induló civil szektor helyett egyelőre a nemzetközi szervezetek, kamarák helyi
tagszervezetei jelentik a CSR fejlődésének fő motorját.
Emellett már megjelentek az első CSR és üzleti etikával
kapcsolatos kurzusok a gazdasági egyetemeken. A
CSR-jelentéskészítés még nem tekinthető elterjedtnek a
bolgár vállalatok körében, viszont több, mint 120 vállalat
csatlakozott a Global Compact kezdeményezéshez, ami
jól mutatja a Global Compact helyi szervezetének jelentőségét a társadalmi felelősségvállalás filozófiájának minél szélesebb körű terjesztésében.
Horvátországra az egyre élénkebb tudományos vita jellemző a CSR szerepét, eszközrendszerét illetően, sőt, a
társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos témákkal
már a napi sajtótermékek is foglalkoznak. A nemzetközi,
üzleti szervezetek ebben az országban is jelentős eredményeket tudnak felmutatni a CSR népszerűsítése terén.
Lengyelországban a UNDP helyi szervezete számít a
társadalmi felelősségvállalás fő hajtóerejének, emellett
azonban sem a civil, sem pedig az állami szektor nem
tekinthető fejlettnek a CSR-rel kapcsolatos kérdésekben.
A vállalatok körében is még csak most kezd elterjedni a
társadalmi felelősségvállalás gondolatrendszere, a lengyel cégek többsége még nem készít CSR-jelentést.
Litvánia és Macedónia CSR tekintetében a kevésbé fejlett országok közé tartoznak, sem a jogi és politikai környezet, sem pedig az erőteljes civil szektor nem jött létre.
Sem a tudományos szféra, sem pedig a média nem keMagyar Minőség XVII. évfolyam 4. szám 2008. április

zeli kiemelt témaként, a vállalatok körében sem terjedt
még el a nem-pénzügyi jelentéskészítés, illetve a társadalmi és környezeti téren nyújtott teljesítmény auditálása
vagy a nemzetközi kezdeményezésekben való közreműködés.
A vizsgált vállalatok közül Magyarország bizonyult a
legfejlettebbnek a CSR jogi és politikai feltételeinek
megteremtése terén, hiszen a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatos kormányrendelet 2006ban készült el. A Magyarországon működő nemzetközi
szervezetek szerepe átalakulóban van – a társadalmi
felelősségvállalás eszméjének terjesztése helyett egyre
inkább az információcserére és a kapcsolatépítésre helyeződik a hangsúly. Az egyetemek többségében van
üzleti etikával kapcsolatos kurzus, sőt, már a társadalmi
felelősségvállalás kommunikációját is lehet egyetemi
kurzus keretében tanulni. A résztvevő országok közül
kettőről mondható el, hogy a CSR-tanácsadásnak aktív
piaca van, ezek közül hazánk az egyik.
Szlovákiában is elkészült már a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos kormányrendelet, melynek legfőbb célja, hogy elősegítse a vállalatok körében a CSR jó
gyakorlatainak elterjedését, így hazánk mellett Szlovákia
is kiemelkedően jól szerepelt. A CSR másik hajtóerejének az üzleti szervezetek tekinthetők, így például a
Pontis Alapítvány. A tudományos folyóiratok mellett a
napi sajtó is foglalkozik a társadalmi felelősségvállalással, az egyetemeken pedig egyre több CSR-rel kapcsolatos kurzus indul.
Törökország volt Magyarország mellett az a vizsgált ország, ahol a kutatók aktív, CSR-re szakosodott tanácsadói piaccal találkoztak. Emellett az egyetemi szféra is
kiemelt fontosságot tulajdonít az oktatás és a publikációk
során a társadalmi felelősségvállalásnak.
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Megújuló szemlélet az üzletvitelben: az érintettek bevonása
Elmélet és gyakorlat röviden
Fertetics Mandy
Új kontextus – stakeholder elmélet

Hasznok a vállalat számára

Az utóbbi években, évtizedekben megváltozott a
társadalom képe az üzletvitelről, üzleti életről. A
tulajdonosi szemlélet érvényesítését egyre inkább
felváltja a vállalatok társadalmi beágyazottságának
komplex megközelítése. Egy vállalattól már nem csupán
annyit várunk el, hogy profitot termeljen, hanem ennél
sokkal többet: etikusan, társadalmilag felelősen
viselkedjen, a fenntartható fejlődés szellemében
működjön. A társadalmi felelősségvállalás (angolul:
corporate social responsibility, CSR) elméletében
kitüntetett szerepet kap az érintettek bevonása (angolul:
stakeholder engagement). Egy mai modern vállalatnak
olyan környezetben kell tudnia sikeresen működni,
amelyben működésével kapcsolatban nagyon sok,
egymástól eltérő, sokszor akár egymásnak ellentmondó
érdekrendszerrel bíró társadalmi csoport, szervezet vagy
egyén támaszt különböző igényeket, elvárásokat. Míg
egyre több vállalat tájékoztatja érintettjeit egyre
kreatívabb formákban, és dolgoz ki sokfajta gyakorlatot
az
érintettek
véleményének
és
elvárásainak
megismerésére és bevonására működésébe, addig
néhány cég már vállalatirányítási rendszereiben
intézményesíti az érintettek bevonását.

Joseph Luft és Harry Ingham fejlesztették ki a JOHARIablak elméletét (1. ábra), amely ugyan az egyéni
interakciók és önismeret összefüggéseire mutatott rá,
ugyanakkor értelmezhető a vállalatok és érintettjeik
együttműködésére is.
A vállalat számára

Ismert

Aréna = A nyilvános „én”.
A vállalat viselkedésének
azon része, amely mind
számára, mind a vele
kapcsolatban állók számára
ismert (pl. név, telephely,
fizikai megjelenés,
alaptevékenység stb.).

Ismeretlen

Az érintettek számára

Ismert

Zárt = A rejtett „én”
A vállalat viselkedésének
azon része, amelyről ő maga
tud, de mások előtt nem tár
fel (pl. üzleti stratégia egyes
részei, jogi nem
megfelelőség, technológiai,
gyártási információk stb.).

Ismeretlen
Vak = Mások által ismert
„én”
A vállalat viselkedésének,
működésének azon része,
amely mások által ismert, de a
vállalat által nem (olyannak)
észlelt (pl. diszkriminatív
megnyilvánulások, erőszakos
tárgyalási stílus, stb.)
Sötét = Ismeretlen „én”
Az ide tartozó információk
mind a vállalat, mind az
érintettek számára
megközelíthetetlenek,
ismeretlenek, nem lehet
tudatosan szabályozni a
rendelkezésre álló
eszközökkel.

1. ábra
JOHARI-ablak
Magyar Minőség XVII. évfolyam 4. szám 2008. április
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2. ábra
Az érintettek együttműködésének szintjei
A JOHARI-ablak üzenete, hogy az érintettekkel való
együttműködés, kommunikáció lehetővé teszi az „önismeret” javítását. Természetesen a napjainkban a legtöbb
Egyoldalú kommunikáció
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iparágban érvényben levő erős versenyhelyzet nem teszi
lehetővé, hogy a „Zárt” területet teljes mértékben eltüntessük, ugyanakkor cél, hogy az „Aréna” a társadalmi
érdekeket figyelembe véve a lehető legnagyobb legyen
(tájékozottak legyenek az érintettek, továbbá kívülről és
belülről is ugyanolyannak látszó vállalatok működjenek).
A stakeholder-elmélet terjesztéséért legtöbbet munkálkodó angol non-profit szervezet, az AccountAbility a
2. ábra útján illusztrálja az érintettek együttműködésének
különböző szintjeit. Az egyirányú kommunikációtól a bevonásig különböző módozatokat különböztet meg, amelyek fokozatosan alakítják át a védekező reakciókat folyamatos, kölcsönös tanulássá. A bevonást szolgáló
módszerek felé vezető úton egyre nagyobbak ugyan a
vállalatok (és érintettek) költségei, s némileg a kockázatok is, ugyanakkor a potenciális előny is egyre növekszik
mindegyik fél számára. Az 1. táblázat néhány módszert
illusztrál, amelyet a vállalatok a különböző szinteken alkalmazhatnak:

Konzultáció

Tájékoztatás
Képzés
Célzott közlemények
Céges brosúrák, jelentések
Belső és külső hírlevelek, újságok
Vállalati honlap
Vállalati előadások, kiadványok, filmek
Nyílt napok, gyár- és céglátogatások
Sajtóközlemények, reklámok,
marketingkom-munikáció

•
•
•
•
•

Kérdőíves felmérések
Fókuszcsoportok
Auditok, helyzetértékelések, helyzetfeltárások
Panelek az ad hoc
érintettekkel
Értékelőlapok, visszajelző,
véleményező formulák,
űrlapok

Párbeszéd
•
•
•

Az érintettek fórumai
Az érintettek tanácsadó
testületei
Szisztematikus, rendszeres
panelek, párbeszéd az
érintettekkel

Együttműködés
•
•
•

•

Közös vállalkozás
Helyi fenntarthatósági
projektek
Helyi, nemzeti,
regionális,
nemzetközi közös,
több érintettet
összefogó
kezdeményezé-sek
Dolgozói önkéntes
programok

Forrás: AccountAbility és B&P CSR management kiegészítés
1. táblázat Különböző szintek módszerei
Magyar Minőség XVII. évfolyam 4. szám 2008. április
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Ügyek és érintettek azonosítása
Az AccountAbility szervezet által kifejlesztett AA1000
tanúsítási standard bemutatja azokat az alapvető elveket
és szempontokat, amelyeket a vállalatok figyelmébe
ajánl az érintettek bevonása során. Természetesen nem
várhatjuk el egy vállalattól, hogy minden témával foglalkozzon, s minden lehetséges érintettel egyszerre működjön együtt. Az erőforrások korlátozott rendelkezésre
állása miatt, valamint a hatásosság és hatékonyság érdekében is javasolt a fókuszálás, priorizálás, rendszerezés. Ehhez ad segítséget az említett útmutató. Az
AA1000 szerint az érintettek bevonásának a következő
három alapelvből kell kiindulnia:
• Lényegesség: a vállalatnak ismernie kell az érintettek
és a vállalat számára is releváns, fontos ügyeket és a
kommunikációnak, párbeszédnek és együttműködésnek erre kell koncentrálnia.
• Teljesség: a vállalatnak meg kell érteni az érintettek
minden aggályát, véleményét, ötletét, elvárását a
fontos üggyel kapcsolatban, amely együttműködésük
tárgya.
• Reagálóképesség: a vállalatnak reagálnia kell az
érintettek elvárásaira, véleményére a számukra és a
vállalat számára fontos ügyek kapcsán.
Az érintettek bevonásának folyamata általában a következő lépésekből áll:
− az érintettek és fontos ügyek azonosítása,
− bevonási stratégia, módszerek és célok
meghatározása,
− bevonási akciók tervezése (ütemezés,
felelősök stb.),
− bevonási akciók,
− reagálás (akciótervezés, kommunikáció),
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− értékelés, mérés, újratervezés.

A siker titka: a jó előkészítés
Az érintettek bevonásának sikeressége nagyban múlik a
jó előkészítésen. A legegyszerűbb kérdéseket a legnehezebb megválaszolni, mint például azt, hogy kivel és
miről beszéljünk? Ezért érdemes az érintettek és ügyek
azonosítására kellő időt és figyelmet fordítani, mielőtt a
konkrét akciókba, kommunikációba, együttműködésbe
kezdünk.
A vállalat kiindulhat az érintettek és az ügyek azonosításából is, de alapvetően a kettőt együtt lehet csak kezelni,
hiszen nincsen érintetteket nélkülöző fontos ügy, míg
olyan érintett nincs, aki ne egy meghatározott téma, ügy
kapcsán lenne érdekelt, érintett.
Az érintetteket alapvetően négy csoportba lehet osztani
attól függően, hogy a vállalattal való kapcsolatukat a függőség és/vagy befolyásolási képesség határozza-e meg.
(3. ábra a következő oldalon)

A MINŐSÉG HANGJA
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Magas
Alacsony

Az érintett függősége a vállalattól

Az érintett hatása, befolyásolási képessége a vállalatra
Alacsony
A vállalattól erősen függő, ám azt
befolyásolni kevésbé képes
érintettek
Érdemes etikusan, korrekten
viselkedni velük szemben. Bár a
jelenben nem jelentenek nagy
kockázatot a vállalat számára, de ha
nem bánnak velük etikusan, úgy a
jövőben potenciális kockázatot
jelenthetnek (pl. ha erős befolyással
bíró érintettel kötnek szövetséget).
A vállalattól nem függő és azt
befolyásolni kevésbé képes
érintettek
Nem érdemes különös erőfeszítést
tenni bevonásukra, ugyanakkor az
alapvető információkhoz való
hozzáférést számukra is biztosítani
kell.

Magas

Stratégiai veszélyt és/vagy
lehetőséget jelentő érintettek
Érdemes bevonásukra koncentrálni,
módszereket kidolgozni, befektetni.

A vállalatot könnyen befolyásolni
képes érintettek
Érdemes folyamatosan tájékoztatni
őket a vállalatot érintő ügyekről,
tevékenységekről, esetenként
bevonni őket a döntésekbe.
Forrás: AccountAbility

3. ábra
Az érintettek befolyásolási és függőségi mátrixa
Amennyiben egy vállalat kifinomultabb módszert kíván
alkalmazni érintettjeinek kiválasztására, úgy az
AccountAbility 6-részes tesztje áll rendelkezésére. Ez
alapján az érintetteket hat szempont szerint érdemes
értékelni és ez alapján kiválasztani az aktuális projekt
szempontjából jelentőseket:
1. Felelősség: azon érintettek, akikkel szemben a
vállalatnak a jelenben vagy a közeljövőben feleMagyar Minőség XVII. évfolyam 4. szám 2008. április

lőssége van (pl. szerződéses viszonyokból kifolyólag).
2. Hatás: azon érintettek, akik hatással, befolyásolási képességgel vannak/lehetnek a vállalati
ügyekkel kapcsolatban, fontos döntéshozók.
3. Közelség: azon érintettek, akikkel a vállalat a legközvetlenebb kapcsolatban van (belső érintettek,
hosszútávú együttműködés érintettjei, napi működés során aktív kapcsolatban levő érintettek).
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4. Függőség: azon érintettek, akik gazdasági, pénzügyi vagy egyéb módon (pl. infrastruktúrában)
közvetlenül függnek a vállalat működésétől, tevékenységétől.
5. Érdekérvényesítés:
azon
szervezetek,
csoportosulások, amelyek az érintettek egy bizonyos körét, érdekeit képviselik jogi, hagyományos
vagy kulturális okokból (pl. szakszervezet, egyes
civil szerveztek, önkormányzat stb.).
6. Stratégiai célcsoport: azon érintettek, akiket a vállalat jövőképével, értékeivel, üzeneteivel elsősorban céloz (pl. fogyasztók, üzleti partnerek, tudomány stb.).
A fenti szempontokat vagy azok egy részét mindenképpen érdemes egy vállalatnak az érintettek kiválasztásakor figyelembe venni. Gyakran követik el cégek azt a
hibát, hogy a számosság és a kommunikációs lehetőség
érdekében minél többféle és több érintettel próbálnak
egyszerre párbeszédet folytatni (pl. meghívják őket
kerekasztal beszélgetésre). Ennek következménye zűrzavar, a közös nyelv kialakulásának hiánya, fókuszálatlan együttlét. Mindez kölcsönösen frusztrációt és elégedetlenséget okoz mind az érintettek, mind a vállalat
képviselői számára, s általában nem vezet hasznos
eredményekhez.
Az ügyek kiválasztása során kétféle módon járhatunk el:
− a leginkább fontosnak ítélt érintettek kapcsán
azonosítjuk a jelentős ügyeket, témákat és azok
mentén folytatunk párbeszédet érintettjeinkkel.
− elsőként a fontos ügyeket azonosítjuk, majd hozzárendeljük a főbb érintetteket (s az érintetteket már
az adott ügy vonatkozásában osztályozzuk). Ebben
segítségül szolgálhat az AccountAbility által fejleszMagyar Minőség XVII. évfolyam 4. szám 2008. április

tett 5-részes teszt, amely öt szempontot javasol az
ügyek azonosítására.
a. azon ügyek, amelyek rövidtávon hatással
vannak/lehetnek a pénzügyi, gazdasági sikerességre,
b. azon ügyek, amelyek a vállalat jövőképe,
víziója, küldetése, stratégiája szempontjából jelentősek, vagy azokhoz szorosan
kapcsolódóak,
c. azon ügyek, amelyek a versenytársak, az
iparágban tevékeny egyéb vállalatok miatt
fontosak (pl. „nem lehet kimaradni belőle”,
iparági normák stb.),
d. az érintettek személye és a fenntartható
fejlődés szempontjából fontos ügyek,
e. azon ügyek, amelyek várhatóan a jövőben
lesznek fontosak a társadalom számára.
Azok a párbeszédek, amelyek általánosságban szólnak
a „vállalat fenntarthatóságáról”, vagy a „fenntartható fejlődésről”, gyakran az absztrakció szintjén végződnek.
Alapvető filozófiai kérdéseket, elveket feszegető (pl. jó
vagy rossz a világ, amelyben élünk, jó vagy rossz-e az
emberi természet, melyek az általánosan elfogadott társadalmi értékek stb.). A beszélgetések inspiratívak lehetnek és szükségesek ugyan, de a vállalat szempontjából kevés gyakorlati hasznot, eredményt hoznak. Az
ilyeneket az akadémiai és a civil szféra szereplőinek érdemes felkarolniuk (és a vállatok képviselőinek érdemes
részt venniük rajtuk), de a vállalatok erőforrásait az
ügyek és érintettek szempontjából is fókuszált párbeszédekre érdemes fordítani.
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Hasznos tanácsok vállalatoknak
Már a cikk első részében is említettem néhány gyakori
hibát, amelyet érdemes elkerülnie a vállalatoknak, ezeket
kiegészítve összesítem most a leggyakoribb hibákat és
egyben jelzem javaslatomat is a probléma megoldására:
− Nem kell mindenkit egyszerre megszólítani! →
Priorizáljuk, értékeljük érintettjeinket és válasszuk ki
adott téma, időszak, cél szempontjából a legfontosabbakat!
− Nem kell mindenről egyszerre beszélni! → Azonosítsuk majd priorizáljuk, értékeljük a vállalatunk és az
érintettjeink számára legfontosabb ügyeket!
− Ne az absztrakt, filozófiai kérdésekről beszélgessünk
(csak)! → Törekedjünk rá, hogy minél gyakorlatiasabb, kézzelfoghatóbb, konkrét ügyekről, kérdésekről
beszéljünk, konzultáljunk érintettjeinkkel, mert ezek
eredményezhetnek a gyakorlatban is alkalmazható
ötleteket, akciókat!
− Ne legyünk felkészületlenek, ne érjenek minket
meglepetések! → Helyezzünk megfelelő hangsúlyt az
előkészítő szakaszra. Ismerjük meg mi magunk is a
kiválasztott ügye(ke)t, érintetteket, az ő véleményüket, tapasztalataikat.
− Ne
legyenek
az
érintettek
felkészületlenek,
tájékozatlanok! → Időben és teljeskörűen tájékoztassuk kiválasztott érintettjeinket párbeszédünk céljairól,
formájáról, technikai részleteiről!
− Ne ígérjünk olyat, amit nem tudunk betartani,
megvalósítani! → Érdemes óvatosan tenni vállalásokat a panelek, találkozások során. Mindig érdemes a
döntéshozóknak is jelen lenni az adott találkozón, s
csak olyan ígéretet tenni, amit bizonyosan tud és akar
vállalni. Javasolt többkörös bevonási folyamatot kialaMagyar Minőség XVII. évfolyam 4. szám 2008. április

−

−
−
−
−
−

kítani, melynek külön szakaszai biztosítják a „meghallgatás” és a „reagálás” feladatait.
Ne ad hoc és egyszeri párbeszédekre törekedjünk! →
Rendszeresen tájékoztassuk és vonjuk be érintettjeinket tevékenységünkbe, amennyiben hosszabb ideig
nem jön létre személyes találkozó, úgy az előző panel/találkozó alapján hozott döntésekről és történtekről legyen folyamatos tájékoztatás, utókövetés.
Egyenrangú partnerként kezeljük az érintettjeinket!
Hallgassunk figyelmesen!
Legyünk őszinték, nyitottak, együttműködők!
Vonjuk be az érintetteket a megvalósításba is!
Vonjuk be az érintetteket a kommunikációs tevékenységbe is!

Változatos megvalósítások, színes gyakorlatok
A jelen terjedelmi korlátok miatt természetesen nem áll
módomban minden létező jó gyakorlatot bemutatni, de
néhány jó példával illusztrálom a bevonás lehetséges
módjait.
Az érintettek bevonásán alapuló hitelesítés
Leírás: Sok vállalat alkalmazza az érintettek bevonásán
alapuló tanúsítási/hitelesítési gyakorlatot, hiszen a vállalati kommunikáció ezáltal legtöbbször érthetőbb és hitelesebb lesz a célközönség számára. A legtöbb vállalat
nem pénzügyi teljesítményéről környezeti, társadalmi,
fenntarthatósági vagy CSR jelentés formájában számol
be. Ez egy önkéntes kommunikációs, beszámolási tevékenység (kivéve például Svédország, ahol az állami vállalatok számára kötelező ilyen jelentés készítése). A
vállalatok önként választják meg témáikat, adataikat, útmutatóul a Globál Jelentéstételi Keretrendszer (angolul:
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Global Reporting Initiative, GRI) szolgálhat, de alapvetően a vállalat saját döntése, hogy miről és milyen formában számol be. Éppen ezért gyakran merül fel a
kérdés, hogy tényleg arról számol-e be, ami az érintettek, a célközönség számára fontos, valós adatokat közöle, érhető formában közli-e az információkat. Ezért terjedtek el különböző tanúsítási, hitelesítési módszerek,
amelyek közül egyre több alapul az érintettek aktív bevonásán. Az a forma viszonylag kevés előkészítést és
erőforrást igényel a vállalattól, könnyen válhat rendszeres bevonássá és gyakorlati haszna egyértelmű.
Nemzetközi jó példa: A Shell 2005-ben hozta létre
független külső ellenőrző testületét, amelynek feladata a
globális vállalat fenntarthatósági jelentésének ellenőrzése, véleményezése és fejlesztési javaslatok megfogalmazása. Hasonló gyakorlatot folytató cégek: Ford,
Nike, EDF stb. Az AA1000 tanúsítási standard a teljes
jelentéstételi folyamat során vizsgálja az érintettek bevonását és a reagálást aggályaikra. Ilyen tanúsítással rendelkezik a BAT, a Co-operative Group, a Novo Nordisk, a
BP stb.
Hazai jó példa: Magyarországon a Környezettudatos
Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET) dolgozott ki egy
átfogó jelentés- (és vállalat-) minősítési rendszert, amely
az érintettek bevonásán alapul. Ilyen hitelesítéssel rendelkező cégek: MVM, Magyar Telekom, ÁAK, Denso,
BAT Hungary, BERT, Coloplast. Hazánkban AA1000
szerint tanúsított jelentést ezideig csak a BAT Hungary
készített.
Az érintettek tanácsadó testülete
Leírás: Néhány vállalat állandó tanácsadó testületet hívott életre az érintettek bizonyos képviselőiből, annak
érdekében, hogy döntési helyzetekben figyelembe veMagyar Minőség XVII. évfolyam 4. szám 2008. április

gyék véleményüket. Van, ahol a tanácsadó testület előre
meghatározott rendszerességgel ülésezik és vitatja meg
a vállalatot érintő ügyeket, a vállalat tevékenységét, van,
ahol konkrét kérdések kapcsán hívják össze őket egy
évben akár többször is.
Nemzetközi jó példa: A British Telekom Nagy-Britanniában egy állandó vezetői tanácsadói testületet hozott létre
(angolul: leadership panel), amely évente akár 4-8-szor
is a vezetőség segítségére van azáltal, hogy a különböző
érintett csoportokat és azok érdekeit, véleményét képviselő panel-tagok kifejtik álláspontjuk a vállalat működésével kapcsolatban. Vannak vállalatok, amelyek nemzetközi terjeszkedésük során ismerték fel, hogy néhány
országban érdemes a régió/ország egyedisége és sajátos problémái miatt létrehozni helyi tanácsadó testületet.
Ez alapján a Vodafone például létrehozta Albániában a
helyi véleményvezérek paneljét (angolul: local opinion
leader panel).
Hazai jó példa: Magyarországon a vállalatok még nem
intézményesítették ilyen formában az érintettek szerepvállalását, bevonását üzleti működésük során.
Az ügyalapú érintettek párbeszéde, panel
Leírás: Az érintettek párbeszédének kedvelt példája, ha
egy vállalat a számára leginkább érintetteket egy adott
problémában, kérdéskörben például panel vagy
kerekasztal formájában vonja be. Ekkor az érintettek
szakmai tapasztalata, véleménye kikérésével a vállalat a
legnagyobb társadalmi hasznot képviselő megoldást képes megtalálni, miközben a megvalósításhoz is gyakran
partnerre talál az érintettek körében. Az AccountAbility
és az Utopies non-profit szervezetek az érintettek paneljének szervezésére a következő keretrendszert, folyamatot dolgozták ki a vállalatok számára:
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1. Tervezés
a. Azonosítsd a vállalat motivációját, ösztönzőit a panel szervezésével kapcsolatban!
b. Azonosítsd a panel fókusztémáit, -ügyeit!
c. Vizsgáld meg a kiválasztott ügyeket, hogy potenciálisan melyek a vonzóak és melyek az ijesztőek a panel-résztvevők szemszögéből! Teremts
egyensúlyt közöttük!
d. Határozd meg az egyes témákkal kapcsolatban,
hogy milyen mértékben, mélységben kívánod bevonni az érintetteket döntéshozatali folyamataidba!
e. Biztosítsd a panelhez és a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat, vállalaton belüli támogatottságot!
2. Szabályok megalkotása: Határozd meg a panel szabályait! A szabályoknak biztosítaniuk kell a hatékony
működést, a döntéshozatal befolyásolási lehetőségét,
a széleskörű kommunikációs lehetőségeket.
3. Panelrésztvevők toborzása
a. Azonosítsd az érintetteket!
b. Hozz létre egyensúlyt a meghívottak között aszerint, hogy kivel van már rendszeres vagy egyszeri
kapcsolatban a vállalat, kivel nincs!
c. Határozd meg a résztvevők körét, a részvételi
kritériumokat, szempontokat!
d. Vizsgáld meg, hogy a meghívottak számára is hasonló előnyöket biztosít-e a potenciális együttműködés, mint a vállalat számára!
e. Hívd meg a kiválasztott érintetteket!
4. A panel támogatása
a. Biztosítsd a panel számára a szükséges kompetenciákat!
b. Építs kapcsolatokat!
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c. Erősítsd a bizalmi kapcsolatot!
5. Mérés
a. Vizsgáld meg és értékeld a panel működését!
b. Vizsgáld meg és értékeld a panel eredményeit!
c. A tapasztalatok figyelembevételével tervezd meg
a jövőbeni paneleket!
Hazai jó példa: Hazánkban a Vodafone Magyarország
hívott össze külső tanácsadó segítségével panelt két
témában: a gyermekek felnőtt tartalmaktól való védelmezése és a felelős marketing/átlátható árazás témakörökben.
Egyéb együttműködések az érintettek között
A fentieken túl a következő kommunikációs és/vagy
együttműködési formák gyakoriak még:
• kutatás: kvantitatív vagy kvalitatív kutatások során
igyekeznek megismerni a vállalatok érintettjeik véleményét, elvárásait, ideális esetben előre meghatározott gyakoriság szerint, nem pedig egyszeri felmérés
formájában. (Például: fókusz-csoportos meghallgatás,
telefonos kutatás stb.) Ilyen kutatást végzett például
hazánkban a Tesco és a Vodafone.
• véleményező űrlapok: több vállalat helyez el nempénzügyi jelentésében visszajelző űrlapot, amelyen
az olvasók véleményüket kifejthetik és visszajelzést
adhatnak a vállalatnak. Az ATEL Csepeli Vállalatcsoport ennek hatására méri környezeti jelentésének javulását, hiszen rendszeresen kapnak visszajelzést,
amelyet beépítenek a következő jelentés készítése
során.
• dolgozói önkéntes programok: néhány vállalatnál elterjedtek a dolgozói önkéntes programok. A dolgozók
szokásos üzleti környezetből való kiszakítása közkedvelt módszer (óvodai kerítés festés, szemétszedés stb.). Ugyanakkor a dolgozók legfőbb kompeten48/56 oldal

•

ciáira, tudására építve hasznos együttműködések jöhetnek létre civil szervezetekkel vagy más intézményekkel. A közös munka során a civil szervezet vagy
egyéb intézmény működése számára jelentős tudáshoz, képességekhez jut, miközben a vállalat dolgozója kompetenciáit építi, kommunikációs készségeit
fejleszti, kapcsolatokat épít, egyúttal a vállalat jó hírét
is javítja.
közös projektek, vállalkozások, kezdeményezések:
egyes érintettek összefognak egy közös ügy, probléma megoldására, javítására. Ilyen lehet a mobilszolgáltatók terén tapasztalt összefogás (telefonvisszagyűjtés vagy gyermekek védelme a káros tartalmakkal szemben), vagyis egy iparági összefogás.
Ilyen lehet vállalatok és civil szervezetek közötti

összefogás is, amely a pénzbeli támogatáson túl
egyéb együttműködési lehetőségeket is kiaknáz.

Összefoglalás
Bár az érintettekkel való együttműködés legtöbbször kölcsönös hasznot eredményez, fontos, hogy a vállalatok
erőforrásaik figyelembevételével, céljaik tisztázása után,
minden érintett fél számára alkalmas tempóban építsék
ki és valósítsák meg kommunikációs és bevonási gyakorlatukat. A nyitottság sokszor olyan lehetőségeket tár
fel, amelyeket a vállalatok vagy érintettjeik előtte nem is
reméltek, ugyanakkor egyfajta számonkérhetőség, sebezhetőség is kialakul, így a bizalom kiépítésére és erősítésére nem szabad sajnálni az időt és energiát. A sikeres együttműködés egyik legfőbb hozadéka a jelenlegi és
a jövőben potenciális kockázatok csökkentése, új vagy
alternatív üzleti lehetőségek feltárása.

Felhasznált irodalom:

Boda Zsolt – Radácsi László: Vállalati etika, BKE, Vezetőképző Intézet, Budapest, 1996
AccountAbility: Stakeholder engagement standard, London, 2005
AccountAbility – Utopies: Critical friend, The emerging role of stakeholder panel in corporate governance, reporting and
assurance, 2007
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CSR event
Van-e élet a homárhegyeken innen és a csokiszökőkúton túl?
Barcs Karolina – Fertetics Mandy
Mi is az a CSR event?
A vállalatok működéséhez hozzátartoznak a különböző
rendezvények – konferenciák, promóciók, ügyfél-party-k,
tréningek, családi napok, gálák stb.
A rendezvény egy közvetlen, azonnali hatást gyakorló
kommunikációs eszköz, amely erős hatással van a vállalatról kialakuló képre. Ezért nem árt, ha a vállalat által
képviselni kívánt értékek, illetve a vállalat filozófiája a
rendezvényeiben is megjelenik valamilyen módon.
Nyugat-Európában egyre több vállalat ismeri fel, hogy
egy egyszerű sajtótájékoztató vagy egy ügyfél-party
éppúgy a felelős vállalati működés része, mint az esélyegyenlőségen alapuló HR-irányelvek.
A CSR (angolul: corporate social responsibilite, a továbbiakban: CSR, magyarul: vállalatok társadalmi felelősségvállalása) a klasszikus megfogalmazás szerint egy
szervezet önkéntes vállalása arra, hogy működésében
figyelembe veszi, folyamatosan tervezi és elemzi a környezeti, társadalmi és a tágabb gazdasági hatásokat, és
utólag nyilvánosan beszámol róluk. A CSR tehát a döntéshozatalnak egy új megközelítése, amelyben a pénzügyi megtérülés szempontján túl – mintegy szűrő-szempontként – megjelennek a környezeti és társadalmi
hatások is.
A rendezvényszervezés nemzetközi gyakorlatában az
ilyen megközelítésben megvalósuló eseményeket
„fenntartható” vagy „zöld” eseménynek (angolul:
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sustainable/green events) nevezik. Több útmutató, kalkulátor, gyakorlati tanácsokat tartalmazó honlap is készült a
témában. Ezek az események a gyakorlatban leginkább
a környezeti hatásokra koncentrálnak; de a CSR-hez
nyilván hozzátartozik a társadalmi és a tágabb gazdasági
dimenzió is.
A CSR event lényege tehát az, hogy egy rendezvény
minden egyes eleme kapcsán végiggondoljuk, hogy hogyan lehetne felelősebb megoldást találni olyan módon,
hogy az lehetőleg emelje, de semmiképp ne csökkentse
az esemény színvonalát.
Az, hogy rendezvényünket társadalmilag és környezetileg felelősen szervezzük, nem feltétlenül jelent pótlólagos erőforrást, időt, tudást. Ugyanaz a folyamat és
ugyanazok a döntési helyzetek, amelyek minden rendezvény/esemény szervezése kapcsán előkerülnek most
más megvilágításban kapnak választ, tehát egy pótlólagos szempontot vonunk be a folyamatba. (A teljes folyamat során egyfajta CSR-szemüvegen keresztül hozzuk
meg ugyanazokat a döntéseket, mint eddig is.) A CSR
event megvalósítása ideális esetben a rendezvény tervezésénél indul, amikor azokat a döntéseket hozzuk
meg, hogy szükség van-e a rendezvényre (megfelelő
társadalmi/környezeti haszna van-e), hol tartsuk, mikor
és kiknek. Már ezeknél a kérdéseknél alapvető társadalmi és környezeti döntések születnek (esélyegyenlőségi kérdések, tudatos helyszínválasztás stb.). Ezek után
a megvalósítás különböző fázisaiban kell végiggondolni
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a környezeti és társadalmi haszon lehetőségeit, mint
például a beszerzések, az alvállalkozók kiválasztása során, a program összeállításában stb.

Technikai kitérő/magyarázat
Zöldítés: Egy rendezvény fenntarthatósága, zöldítése
valójában leginkább zöld beszerzést jelent. Először is azt
kell mérlegelni, hogy egy adott termékre/szolgáltatásra
szükség van-e egyáltalán, majd azt, hogy kiváltható-e
egy
környezeti
terhelésében
károsabb
termék/szolgáltatás egy környezetbarátabb megoldással. A
„környezetbarát” kifejezés minden lépésben értelmezést
kíván. Általánosságban megfogalmazható, hogy a „zöld”
termék/szolgáltatás tipikus jellemzői az alábbiak:
• hatékony anyag-, energia- és vízfelhasználás;
• a legkevesebb hulladékot termeli;
• minimalizálja
a károsanyag-kibocsátást az
épületen belül és azon kívül is.
Természetesen léteznek környezeti címkék, amelyek
útbaigazítást adhatnak, és figyelembe lehet venni a beszállító környezeti politikáját is. A „zöldítés” fontos eleme,
hogy minél több helyben termelt/előállított terméket/szolgáltatást kell igénybe venni, mert egyrészt így
csökkenthető a szállítással kényszerűen együttjáró környezeti terhelés, másrészt így biztosítható a helyi/kisebb
vállalkozások támogatása. A beszerzési szempontokon
kívül a zöldítés kapcsán fontos említenünk például a
rendezvény szén-dioxid lábnyomának csökkentését, ami
a vendégek és előadók utazásának megszervezését,
szén-dioxid kibocsátásának kompenzálását is jelenti, de
– többek között – a külföldi előadók bevonását konferenciabeszélgetésen keresztül, a papíralapú meghívók elhagyását, a beszerzéseknél a helyi szállításra való törekvést is.
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Társadalmi hatásokat célzó akciók: Ebbe a körbe azok
az akciók tartoznak, amelyek a rendezvény szervezésében érvényesítik a pozitív társadalmi hatás vízióját; pl.:
hátrányos helyzetűek, vagy más civil szervezetek bevonása, műemlék támogatása helyszínbérlet révén, vagy
társadalmi ügy támogatása a belépőjegyek árából stb.

A vendégekhez szabott mértékletesség
Hazánkban egyelőre még nagyon új fogalom a CSR,
ebből adódóan a CSR event is az. A hosszútávú cél az,
hogy természetes legyen, hogy egy eseményt a környezeti, társadalmi és tágabb gazdasági hatások figyelembevételével rendezünk meg, jelenleg azonban Magyarországon a CSR újszerű, megkülönböztető jegy mind a
vállalati működés, mind a rendezvényszervezés kapcsán.
A CSR event szervezése során egyaránt lehet a „sokkolás” érzésére és a „pozitív élmény” erősítésére építeni,
attól függően, hogy rendezvényünk célcsoportjához,
vendégköréhez, témájához mi illik jobban. A „sokkolás”
módszertana hathatósnak bizonyulhat az élmény pillanatában, ugyanakkor a tehetetlenség, szomorúság érzésével párosulhat, ahelyett, hogy energiákat szabadítanánk fel a résztvevőkben, hogy ők saját erejükből is
tovább növeljék a rendezvény társadalmi és környezeti
hasznát. A „pozitív élmény” nyújtása ezért hasznosabbnak és eredményesebbnek tűnik, hiszen a megszólított
egyének, csoportok azt érzik majd, hogy könnyedén (is)
lehet tenni a fenntartható fejlődésért, mindennapi életünk
során hozott döntéseinkkel is befolyásolhatjuk társadalmi
és környezeti teljesítményünket.
Ami igazán kihívást/problémát jelenthet egy CSR event
kapcsán az az egyensúly megtalálása az új, alternatív,
szokatlan és a régi, jól bevált megoldások alkalmazása
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között. Miközben az újdonság, az alternatív megoldások
az egyediséget, a különleges élményt szolgálják, egyszerre lehetnek idegenek, távolságtartók is, hiszen az
egyént némileg kiszakítjuk szokásos „komfortzónájából”.
Ezért érdemes a régi, kedvelt elemek mellett (például, ha
homárt szolgáltunk fel rendezvényünkön) alternatívákat
is kínálni a fenntarthatóbb megközelítés illusztrálása
céljából (pl. előző példánkat folytatva fair trade és bio
élelmiszerekből álló menüt) hogy a vendég választhasson.
A CSR önkéntes vállalás, nem pedig kényszer, és ennek
a rendezvények „CSR-esítése” esetében is így kell lennie. A rendezvény társadalmi felelősségvállalás jegyének
mértékét mindig az adott esemény egyedisége, jellemzői
határozzák meg (típusa, közönsége, eddigi tradíciója).
Egyes rendezvények esetében tanácsos apránként csöpögtetni a CSR-t, míg másoknál be lehet vetni egyszerre
mindent.

ajándékot kapnak emlékbe a szokásos szóróajándékok
helyett (pl. fogyatékosok által készített gyakorlatias
használati tárgyak mint jegyzettömbök, gyertyák, órák;
fair trade termékek stb.).
A CSR event egy hazai jó példája az első CSR szempontok szerint rendezett exkluzív esemény; a Figyelő
TOP200 Gála.
A Gála szervezői törekedtek a negatív környezeti hatások minimalizálására és arra, hogy a nyereség fenntartása mellett, minél több pozitív hatással járó társadalmi
akciót valósítsanak meg.
Hogyan valósult meg ez a gyakorlatban?

Hazai jó példák
Rendezvények zöldítése kapcsán a Környezettudatos
Vállalatirányítási Egyesületet érdemes említenünk. A non
profit szervezet évek óta törekszik a működése, tevékenysége, és ezen belül rendezvényeinek fenntarthatóságát növelni (újrahasznosított kiadványok, felesleges
ajándékok elhagyása, tudatos helyszínválasztás). 2007ben elsőként szerveztek hazánkban szén-dioxid-semleges konferenciát. A vendégek és előadók utazásából
eredő emissziót egy megújuló energia-projekt támogatásával kompenzálták, melynek során egy óvoda napkollektorhoz jutott. Egyre gyakrabban találkozhatunk olyan
eseményekkel is, ahol az étel-ital fenntarthatósága bizonyított, fair trade vagy biotermékek, helyi termékek, vagy
a rendezvényen résztvevők valamilyen fenntartható
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Kép forrása: http://www.fn.hu/index.php?id=355
A Szépművészeti múzeum bejáratát most nem fényfestéssel, hanem zöld növényekkel tették különlegessé; a
programfüzetet és a vendégkártyákat újrahasznosított
papírra nyomtatták; a vendégekről készült fotókat nem
nyomtatták ki, hanem plazmatévéken vetítették és a
Gála után elektronikusan elérhetővé tették. A catering
során főként bio alapanyagokból készült és hazai termelőktől származó ételeket és italokat szolgáltak fel, valamint a vendégek a helyszínen kialakított mini fair trade
kávézóban fogyaszthattak kávét és süteményt. Újrahasznosított anyagból készült dekorációs elemeket, pa52/56 oldal

pírbútorokat és kartondobogókat használtak. A VIP vendégeket környezetbarát autókkal szállították. Alternatív
szórakozási lehetőségként szolgált a CSR Honfoglaló és
a Gazdálkodj tudatosan társasjáték és a vendégek
megtekinthették a Szelektív divat kampány ruhabemu-

tatóját; a Gála kiadványában pedig több civil szervezet
kapott lehetőséget a bemutatkozásra.
A rendezvény sikeressége arra enged következtetni,
hogy van még élet a homárhegyeken innen és a
csokiszökőkúton túl…

CSR hírek 2006 óta
2006 óta gyűjti, rendszerezi a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsoló háttérinformációkat, gyakorlatokat,
véleményeket a Gazdaság és felelősség c. CSR Hírlevél. 2008 áprilisától megújult tartalommal és formával a
www.csrhirlevel.hu oldalon folytatódik a híradás. A portál frissüléséről szóló elektronikus hírlevélre itt lehet feliratkozni,
hogy Ön is első kézből értesüljön az újdonságokról.

9. eLearning Fórum
SZÁMALK
2008. június 3. 4.
Magyar Minőség XVII. évfolyam 4. szám 2008. április
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A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI
A Magyar Minőség Társaság évi rendes közgyűlése
2008. május 22. csütörtök 1400
2007. év beszámolója
2008. év tervezete

XVII. Magyar Minőség Hét

2008. November 3. 4. 5. 6.
Tervezett helyszín: Hotel Mercure Buda

Tervezett pályázatok:

Magyar Minőség Háza Díj 2008.
Magyar Minőség Szakirodalmi Díj 2008.
Az Év (szakterület megnevezése) Irányítási Rendszermenedzsere 2008.
Magyar Minőség e-Oktatás Díj 2008.
Magyar Minőség Portál Díj 2008.

Tervezett eseménysorozat:

Konferencia-sorozat a minőség aktuális kérdéseiről,

továbbá az SQI szervezésében társkonferenciaként csatlakozik:
2nd CEE-SPI Conference, 4th and 5th of November 2008, Budapest (Hungary)
(A kelet-európai szoftverfolyamat-fejlesztők által tavaly indított új konferencia-sorozat,
amely ennek a régiónak megfizethető áron kínálja a szoftverminőséggel, modellekkel
kapcsolatos információkat.
A tavalyi konferencia Krakkóban volt)

Magyar Minőség Háza Kiállítás
Pályázati Díjak ünnepélyes átadása a gálavacsorán
Magyar Minőség XVII. évfolyam 4. szám 2008. április
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HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, BESZÁMOLÓK
Közösen könnyebb
Sződi Sándor
A hagyományokhoz híven az idén is szakmai konferenciát rendeztek a Magyar Villamos Művek Zrt. „leányvállalatának” minőségügyi szakemberei. Március 18-án, a
rendezvény első napján az „ügyeletes vendéglátó”
MAVIR Zrt. saját telephelyén a budai várban köszöntötte
a kétnapos konferencia résztvevőit és a meghívott előadókat.
Köszöntő beszédében Nagy-Pál Attila a MAVIR Zrt.
belső ellenőrzési és minőségügyi osztályának vezetője
hangsúlyozta az egymástól tanulást tarja az összejövetel
elsődleges céljának.
Sződi Sándor az Iparfejlesztési Közalapítvány Magyar
Minőségfejlesztési Központ ügyvezető igazgatója az önértékeléshez kívánt kedvet csinálni az energia szektor
prominens képviselőinek. Kifejezte abbéli reményét,
hogy rövidesen az MVM Zrt. területéről is megpályázzák,
illetve elnyerik a Nemzeti Minőségi Díjat. Mikó Zsuzsanna a tanúsító SGS képviseletében is azt bizonyította, hogy az ISO 9001 után is van élet. Előadásában az
SGS által kifejlesztett díj típusú tanúsítást mutatta be.
Kapás Mihály osztályvezető a MAVIR Zrt. operatív
üzemirányításának minőségügyi követelményeiről beszélt, majd a gyakorlatban is szemléltette az ország
energiaellátásának diszpécseri irányítását.
Délután a KIR és MEBÍR fejlesztések eredményeiről, a
szabványi változások figyelembevételéről Bakai Lehel a
MAVIR Zrt. osztályvezető tartott tájékoztatót.
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Huba Eörs ügyvezető az IFUA Horváth & Partners Kft.től a minőségbiztosítás és KPI rendszer kapcsolatáról és
alkalmazásának várható eredményeiről beszélt.
A második nap is bővelkedett érdekességekben.
Hanti Jenő a MAVIR Zrt. laborvezetője az OVRAM laboratórium minőségbiztosítási rendszerét tette nagyító alá,
az új szabványkövetelményeknek megfelelően.
Sipos Péter a MAVIR Zrt. informatikai igazgatója cége
információbiztonsági irányítási rendszerét (IBIR) szemléltette, bemutatva a fejlesztések eredményeit és irányait.
Nagy-Pál Attila az integrált irányítási rendszer informatikai támogatását szemléltette, bemutatva a legújabb
eredményeiket.
Puskás László a PA Zrt. osztályvezetője a Pakson kifejlesztett integrált irányítási rendszer bemutatását helyezte előadása központjába.
Élénk érdeklődés kísérte Pleininger Józsefnek az OVIT
Zrt. minőségügyi vezetőjének szavait, aki az OVIT integrált irányítási rendszerének tapasztalait osztotta meg
kollégáival.
Utolsó szakmai előadóként Gál Attila a VILLKESZ Kft.
osztályvezetője cége emissziómérő laboratóriumának
tevékenységét ismertette.
Mindkét nap végén alapos konzultációkra, szakmai beszélgetésekre volt lehetőség.
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Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagját!
Qualimed-IL Fejlesztő Iroda Kft., Debrecen
Bernáth Lajosné ügyvezető igazgató
www.qualimed.hu
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