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ELISMERÉS 

Tanúsítási szolgáltatások
Az MSZT az IQNet

 

(Nemzetközi Tanúsító

 

Hálózat) teljes jogú

 

tagja,

 
ezért az általa tanúsított cégek az MSZT tanúsítványával együtt a világ több, mint 60 országában elismert IQNet-tanúsítványt

 

is megkapják.

 
Az MSZT-t az irányítási rendszerek tanúsítása területén a NAT (Nemzeti Akkreditáló

 

Testület) és a SNAS (Szlovák Nemzeti Akkreditáló

 

Testület) akkreditálta.

Rendszertanúsítás
•

 

Minőségirányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ

 

EN

 

ISO

 

9001-es szabvány

 

szerint;
•

 

Környezetközpontú

 

irányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ EN ISO 14001-es szabvány

 

szerint;
•

 

A munkahelyi

 

egészségvédelem

 

és

 

biztonság

 

irányítási

 

rendszerének

 

(MEBIR) tanúsítása

 

az

 

MSZ 28001-es (BS OHSAS 18001) szabvány

 

szerint;
•

 

Élelmiszer-biztonsági

 

irányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ ISO 22000-es szabvány

 

szerint; 
•

 

Magyar Egészségügyi

 

Ellátási

 

Standardok

 

(MEES)

 

szerint

 

végzett

 

tanúsítás;
•

 

Információbiztonsági-irányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ ISO/IEC 27001-es szabvány

 

szerint;
•

 

Informatikai szolgáltatásirányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO/IEC 20000-1 szerint; 
•

 

Fordítási szolgáltatások MSZ EN 15038 szerinti tanúsítása; 
•

 

Környezetvédelmi adatok hitelesítése;
•

 

Integrált

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

(minőség-, környezetközpontú, munkahelyi

 

egészségvédelem

 

és

 

biztonság, élelmiszer-biztonsági, információbiztonsági

 

stb. 
irányítási

 

rendszerek).
Terméktanúsítás

• Termékek

 

és

 

szolgáltatások

 

szabványnak

 

való

 

megfelelőségének

 

tanúsítása;
• Normatív

 

dokumentumok

 

szerinti

 

terméktanúsítás;
• Játszótéri

 

eszközök

 

megfelelőségének

 

tanúsítása, ellenőrzése.

TANÚSÍTÁSI TITKÁRSÁG 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.

 
Telefon: 456-6928 Fax: 456-6940; e-mail: cert@mszt.hu

 
www.mszt.hu

TANÚSÍTÓ
NAT-4-044/2010
NAT-4-046/2010
NAT-4-050/2010
NAT-4-082/2010
NAT-4-086/2010
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A Főszerkesztő előszava 

  
Elkötelezettség a CSR Kiválóságért – egy új 
eszköz a vállalati felelősségvállalás hatékony 
fejlesztéséhez  
Urbán Katalin - Szabó Kálmán 

Budapest Airport: cél a kiválóság - Fókuszban a 
felelősség és a környezettudatosság – 
Szarvas Gábor 

Erősebb gazdaszellem, színesedő 
partnerkapcsolatok  – 
Radicsné Szerencsés Terézia 

Értékteremtés felelősséggel – Kállai Tamás 
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„Időtlen szépség – örök érték” 
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. részvétele a 
2010-2011. évi CSR projektben – 
Dr. Ködmön István 

Felelősségvállalás minden területen a Jabil-nél - 
Dankó Viktória - Monok Kinga 

Munka, család, környezet, vagyis az NI Hungary 
Kft. társadalmi felelősségvállalás projektjei – 
Pataki Csaba 

Testre szabott társadalmi felelősségvállalás - 
Matyasovszkiné Buri Adrienn 

Nagy lehetőség, sok kis projekttel a CSR kiválóság 
felé – Pálfyné Huszka Ágnes 
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Tisztelt Olvasó! 
Rendszeres olvasóink számára bizonyára nem újság, hogy lapunk a minőség fogalom értelmezésébe belefoglalja a 
fenntartható fejlődés követelményeit is. Ennek bizonyítására egy rövid idézet előző, júliusi, jubileumi lapunk szerkesztő-
ségi felvezető cikkéből: 

„A lap tartalma elsősorban a minőségfogalomtól függően változott. 
Két évtizeddel ezelőtt a minőség kritériumai csak a termék vagy szolgáltatás jellemzőire szorítkoztak. Ezt 
követően, fokozatosan kiegészültek a minőségbiztosítási, majd -irányítási rendszer követelményeinek való 
megfeleléssel. Rövidesen további követelmények is felléptek: konformitás a környezetirányítási rendszerek-
kel, az EMASZ-szal, az IT-biztonsággal, a termék jellegétől függően a szakmai rendszer követelményeivel 
(élelmiszer, jármű, egészségügy stb.), stb. 
Mindez a „szigorodás” folyamatosan, viszonylag rövid idő, alig egy-két évtized alatt következett be és ma 
már elérkezünk egy újabb, az eddiginél is jelentősebb lépcsőfokhoz: hovatovább csak az a termék lesz piac-
képes, amely az előbbieken felül, teljesíti a fenntartható fejlődés követelményeit is. 
Maga a fenntartható fejlődés fogalma még nem tekinthető teljesen kikristályosodottnak, legtöbben úgy ér-
telmezik, hogy a legfontosabb kritériumok a jövedelemtermelés, tehát a versenyképesség, a bolygó, vagyis a 
környezet kímélése, valamint az ember, tehát a külső és belső társadalmi követelmények kielégítése.” 

Ezért különös öröm volt számunkra az a lehetőség, hogy az Alternate Kft. és a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület felkérésére külön számot adhatunk közre, melyben az „Elkötelezett a CSR Kiválóságért” díjban részesült, út-
törő szervezeteket mutatjuk be. 
 

Főszerkesztő 
_______________________________________________________________________________________________  
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11..  áábbrraa  CCSSRR  KKiivváállóóssáágg  llooggóó  

A vállalati felelősségvállalás hatékony mérésében új fe-
jezet nyílt meg Magyarországon azzal, hogy nyolc felelő-
sen gondolkozó szervezet részt vett az első „Elkötele-
zettség a CSR Kiválóságért” programban. A résztvevők 
az önértékelő eszköz segítségével mérhették és fejleszt-
hették CSR gyakorlatukat, példát mutatva ezzel a ma-
gyar vállalatoknak. 
Vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR) 
A XX. század második felében egyre több olyan környe-
zeti és szociális probléma jelent meg, amely már nem 
csak egy régióra, hanem az egész bolygóra hatással 
van. Ma már mindenki tisztában van a globális felmele-
gedés problémájával, a sarki jégsapkák olvadásával és 
az eddig térségenként jellemző klimatikus viszonyok né-
hol drasztikus megváltozásával. Globális probléma a 
tiszta vízhez való hozzáférés, a szegénység, egyes régi-
ókban a túlnépesedés, máshol a társadalom elörege-
dése, az agresszió, az eladósodottság és sajnos még 
sorolhatnánk. 
Egyre erőteljesebben jelenik meg az az igény és elvárás 
a társadalom szereplői részéről, hogy ezeknek a problé-
máknak a megoldása, enyhítése nem lehet egyedül az 

államok és a kormányok feladata. A vállalatoknak 
-amelyeknek esetenként nagyobb hatása, forgalma és 
befolyása van, mint egy kisebb államnak-, de minden 
gazdálkodó szervezetnek is részt kell vállalnia a problé-
mák megoldásában, új lehetőségek keresésében. Ke-
resniük kell a környezetet kevésbé terhelő termékek, 
szolgáltatások és gyártási folyamatok lehetőségeit, a be-
illeszkedés és szerepvállalás lehetőségeit a helyi közös-
ség életébe, a munkavállalók számára méltányos, biz-
tonságos és motiváló munkakörnyezetet kell biztosíta-
niuk, és nem utolsó sorban felelősen, etikusan és átlát-
hatóan kell irányítaniuk a szervezet működését. 
Ma már elmondhatjuk, hogy Magyarországon is egyre 
több szervezet keresi annak lehetőségét, hogy bekap-
csolódhasson a szervezeti felelősségvállalást kiemelten 
kezelők körébe. Bár még sok esetben erősen a támoga-
tások és a szponzoráció területe érvényesül erősebben, 
háttérbe szorítva a CSR többi elemét, és sokszor hiány-
zik az akciók és programok mögül az átgondolt és a 
szervezet fő céljaihoz kapcsolódó stratégia, mégis lát-
szik, hogy egyre többen keresik az alaptevékenységük-
höz kapcsolódó, a saját iparáguk és saját vállalatuk 
számára releváns kezdeményezéseket, programokat. 
Európai Kiválóság kultúra 
AZ EFQM (European Foundation for Quality Mana-
gement) egy non-profit tagi szerveződésű alapítvány. Az 
alapítvány megosztja tagszervezeteivel a jól működő 
gyakorlatokat, ezzel segítve őket stratégiájuk meg-
valósításában. Az EFQM olyan szervezeteket tömörít, 
melyek a fenntartható kiválóságra törekszenek. 

Megjegyzés
Ügyvezető, Alternate Kft.

Megjegyzés
Ügyvezető igazgató, Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület
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Az EFQM gondozza az EFQM Kiválóság Modellt, 
(33..  áábbrraa) egy önkéntesen alkalmazható keretrendszert, 
melynek segítségével teljes körű képet kaphatunk bár-
mely szervezetről, mérettől, ágazattól és érettségtől füg-
getlenül. Az elmúlt 20 évben az EFQM Kiválóság Modell 
szolgált alapul az európai és azon kívüli vállalkozások 
számára a kiválóság kultúrájának kialakításához, jó gya-
korlatokhoz való hozzáféréshez, innovációhoz és az 
eredmények javításához. Ezek a szervezetek egyre job-
ban odafigyeltek az érintettek igényeire. Megtanulták, 
hogyan tanuljanak, hogyan legyenek innovatívak és ho-
gyan javítsák a teljesítményüket. Vezetőik a megalapo-
zott döntéshozatal és a stratégia mozgatórugóinak meg-
értése érdekében továbbfejlesztették saját képességei-
ket. Számos szervezet közülük mintaképül szolgált más 
szervezetek számára, amelyek eredményes vezetési 
gyakorlatokat tudtak átvenni és adaptálni az EFQM 
„megosztani, ami működik” filozófiája és gyakorlata se-
gítségével. Mindez a veszteségek jelentős csökkenésé-
hez, javuló gazdasági teljesítményhez és jobb, fejlettebb 
társadalmi kapcsolatokhoz vezetett. 
Ágazattól, mérettől, struktúrától vagy fejlettségtől füg-
getlenül, a siker érdekében minden szervezetnek szük-
sége van egy megfelelő irányítási keretrendszerre. 

 
 
Az EFQM Kiválóság Modell egy gyakorlatias, önkénte-
sen alkalmazható keretrendszer, amely képessé teszi a 
szervezeteket arra, hogy: 

• értékeljék, hol tartanak a kiválóság felé vezető úton; 
segít megérteni a szervezet által megfogalmazott 
jövőképpel és küldetéssel kapcsolatos kulcs erős-
ségeiket és az esetleges hiányosságokat. 

• kialakítsanak egy közös szervezeti gondolkodásmó-
dot és nyelvezetet, amely segíti a gondolatok, ötle-
tek szervezeten belüli és kívüli hatékony kommuni-
kációját. 

• integrálják a meglévő és a tervezett kezdeményezé-
seket, ezzel megszüntetve az átfedéseket és azo-
nosítva a réseket. 

• kialakítsák a szervezet irányítási rendszerének 
alapvető struktúráját. 

Az EFQM Kiválóság Modell lehetővé teszi a vezetők 
számára, hogy megértsék az ok-okozati összefüggése-
ket a szervezet tevékenysége és elért eredményei kö-
zött. 
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Az EFQM CSR Keretrendszer 

  
44..áábbrraa  EEFFQQMM  CCSSRR  KKeerreettrreennddsszzeerr  

Az ENSZ Global Compact (Globális Megállapodás) 2003 
októberében együttműködési megállapodást kötött az 
EFQM-el a gazdasági és egyéb szervezetek társadalmi 
felelősségvállalásának előmozdítása céljából. E megál-
lapodás előzményeként az EFQM felvállalta a Global 
Compact kilenc elvének beépítését az EFQM szervezeti 
kiválóság modelljébe, amelyet önkéntesen vállalt irányí-
tási keretrendszerként több mint 20 000 európai szerve-
zet alkalmaz már. A szervezetek társadalmi felelősség-
vállalásának EFQM keretrendszere az EFQM kiválósági 
modellje, a Global Compact elvei és más források alap-
ján strukturált megközelítést kínál a szervezeteknek a 
társadalmi felelősség felvállalásához és gyakorlásához. 
Bevált élenjáró megoldásokra épülő gyakorlati irányelve-
ket kínál. 
A társadalmi felelősségvállalás EFQM keretrendszere az 
EFQM Kiválóság Modellre épül. Nem új modell tehát, 
hanem egy keretrendszer, amely segíti felhasználóit mű-
ködésük társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági ha-

tásainak felmérésében, javításában és szervezeti politi-
kájukba, stratégiájukba és napi működésükbe való be-
építésében, minden érdekelt fél igényeinek figyelembe 
vételével. 

A Kiválóság kultúra megjelenése és térhódítása a ’90-es 
évek közepére tehető. Ekkor jelenik meg a Nemzeti Mi-
nőségi Díj első kiírása, mely az óta is töretlen lendülettel 
működik. Számos szervezet kezdi el alkalmazni az 
EFQM Modellt működésének felülvizsgálata, illetve fej-
lesztése céljából. A sikeresen működő vállalkozások az 
európai szintéren is bizonyítottak és kiemelkedő sikere-
ket értek el az EFQM Európai Kiválóság Díj pályázatán. 
Az elmúlt 15 évet alapul vevő statisztika szerint Magyar-
ország a különböző szintű EFQM elismerések számát 
tekintve a kiemelkedő 5. helyen áll. 

A Kiválóság Modell kilenc kritériuma a keretrendszerre is 
vonatkozik. Az Adottságok csoport kritériumai az érdekelt 
felek bevonásával és a velük folytatott párbeszéddel 
kapcsolatosak, az Eredmények csoport kritériumai pedig 
a társadalmi felelősségvállalás érzékeléséhez és teljesí-
téséhez kapcsolódnak. 

Az EFQM Kiválóság Modell terjedése az ezredforduló 
után is töretlen volt. 2002-ben a közoktatás területén in-
dul EFQM Modellre épülő díj, majd szintén ebben az év-
ben regionális minőségi díjak indulnak, melyek esetében 
is a Kiválóság modell 9 kritériuma adja az értékelési 
szempontokat. Meg kell említeni továbbiakban a felső-
oktatás, agrárium, illetve a közigazgatás területén elin-
dult díjakat, elismerési formákat is. 

A Kiválóság Kultúra hazai sikerei 

Magyarország az EFQM brüsszeli központjával 2002-
ben fűzte szorosabbra kapcsolatát, amikor a Magyar Mi-
nőségfejlesztési Központ megszerzi a kizárólagos nem-
zeti partnerszervezet státuszt. 2006-ban ezt a feladatkört 
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a Minőségfejlesztési Központból kivált, és tagi szervező-
désű formában elindult Szövetség a Kiválóságért Köz-
hasznú Egyesület (SzKKE) gyakorolja. 
2006-tól magasabb fokozatra kapcsolt a Kiválóság kul-
túra terjedése, mivel az SzKKE licensz engedélyt kapott 
az EFQM-től arra, hogy meghirdethesse kizárólagos 
formában az Elkötelezettség a Kiválóságért (Committed 
to Excellence), valamint az Elismerés a Kiválóságért 
(Recognised for Excellence) elismerési formákat. Az el-
múlt években ennek köszönhetően közel 100 szervezet 
kaphatott már európai szintű elismeréseket hazai pályá-
zataik nyomán. 
Csoportos Kiválóság Programok 
Az SzKKE 2006-tól, szinte európai szinten is példa nél-
kül, elindítja először kísérleti formában, majd már kiforrott 
gyakorlatra épülő csoportos kiválóság programjait. Ezek 
keretében a résztvevők megismerkednek az EFQM Mo-
dell részleteivel, gyakorlatban alkalmazzák azt saját 
szervezeti önértékelésük elkészítéséhez, belső fejleszté-
seket valósítanak meg, illetve az egymástól tanulás le-
hetőségét kihasználva jó gyakorlatokat ismernek meg és 
vesznek át egymástól, illetve a példa értékű minta szer-
vezetektől. Az elmúlt években ezt a módszert alkalmazva 
indultak el csoportos kiválóság programok a közoktatás, 
beszállító fejlesztés, társadalmi felelősségvállalás, illetve 
a civil szervezeti területeken. 
Erős szinergiák – partnerséggel a program sikeréért 
A CSR Kiválóság program két komoly szakterület, a CSR 
és az üzleti kiválóság találkozási pontja, ötvözi mindkét 
terület előnyeit és sikereit. Ennek mentén a programot 
szervező két szervezet, a CSR szakterületet képviselő 
Alternate és az EFQM hazai nagykövete az SZKKE, 
partnerségre épülő programot dolgoztak ki, amely nem 
csak a két programgazda együttműködésére, hanem a 

bevont szakmai partnerek, valamint nem utolsó-sorban a 
programban részt vevő szervezetek erősségeinek kiak-
názására, az egymástól tanulásra és a közös fejlődésre 
épül. 
Az első program résztvevői köre nagyon színes, tulajdo-
nosi struktúrájuk, méretük, iparáguk és földrajzi elhelyez-
kedésük szerint is. Vannak közöttük multinacionális vál-
lalatok hazai leányvállalatai, önkormányzati tulajdonban 
lévő szervezetek, nagyobb és kisebb hazai vállalatok, 80 
munkavállalót foglalkoztató szervezetek és 8000 fő feletti 
létszámmal rendelkezők is, szinte mind különböző ipar-
ágak képviseletében. A program kialakításának köszön-
hetően mindannyian tudtak egymástól tanulni, és meg-
találni saját fejlődésük lehetőségeit. 
A program résztvevői Szakmai partnerek 
 Budapest Airport Zrt.  Alcoa-Köfém Kft. 
 Bács-Kiskun Megyei Önkor-

mányzat Óvodája, Általános 
Iskolája, Előkészítő Szakis-
kolája, Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézménye, 
Nevelési Tanácsadója 

 Denso 
Magyarország 
Kft. 
 Grundfos 

Magyarország 
Kft. 
 Magyar Telekom 

Nyrt. 
 B.Braun Avitum Hungary Zrt.  
 Herendi Porcelánmanufaktúra 

Zrt. 
 

 Jabil Circuit Magyarország Kft. 
 NI Hungary Software és 

Hardware Gyártó Kft. 
 Nyírségvíz Zrt. 
 Sinergy Energiaszolgáltató, 

Beruházó és Tanácsadó Kft. 
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A program fő elemei 
Az egyéves program a CSR Kiválóság Keretrendszer ki-
lenc kritériumára épülő önértékeléssel indul, melynek 
célja a szervezet CSR teljesítményének és gyakorlatá-
nak átfogó értékelése, az erősségek és a fejlesztendő 
területek meghatározása, ez utóbbiak priorizálása. Az 
önértékelés időszakában három szakmai partnerünknél 
vettünk részt a tudásmegosztást szolgáló benchmark-
látogatáson, és ismerkedtünk meg élenjáró gyakorlatok-
kal. 
A program második felében az önértékelés során azono-
sított fejlesztendő területek javítására szolgáló projekte-
ket a vállalatok saját szempontrendszerük szerint 
priorizálták, és kiválasztották azokat, amiket a fejlesztés 
6-9 hónapos időszakában megvalósítanak. A tavaszi, 
projektmegvalósítási időszak alatt további benchmark-
látogatásokat szerveztünk, immár egymást látogatták 
meg a program résztvevői, megismertek egymás vonat-
kozó gyakorlatával, megvitatták az önértékelés nehézsé-
geit és eredményeit. A program az auditorok által végzett 
helyszíni szemlékkel, illetve egy záró-rendezvénnyel zá-
rul, ahol a résztvevők bemutathatják egymás és az ér-
deklődők számára az elért eredményeiket, megvitathat-
ják a program tapasztalatait és kedvet csinálhatnak az új 
évadban a 2011-ben induló program résztvevői számára. 
A program erősségei 
A program egyik legfontosabb erőssége, hogy a szerve-
zetek teljesítményét önmagukhoz méri, ezáltal minden 
résztvevő számára biztosítja a testreszabott fejlődést. A 
csoportos tanulás, a közvetlen tapasztalatok, a 
benchmarking lehetővé teszik, hogy a megismert jó gya-
korlatokat saját fejlesztési projektjeik során a résztvevők 
akár azonnal hasznosítsák, testre szabják, felkészülje-
nek a lehetséges buktatókra és a kihasználható lehető-

ségekre. Erőfeszítéseiket támogatja az interaktív webes 
felület, ahol kapcsolódó dokumentumokat, aktuális ren-
dezvényeket, megismert jó gyakorlatokat osztanak meg 
egymással a szervezők és a résztvevők. Az önértékelő 
eszköz -bár sokak szerint kitöltése a program egyik 
legnagyobb kihívást jelentő része volt-, segíti a CSR 
gyakorlat tudatosulását, a teljesítmény értékelését az 
adott iparág, adott földrajzi közeg és más egyéni eltéré-
sek figyelembe vételével, valamint fejlesztendő területek 
meghatározását. A szervezők széles szakmai hátterének 
köszönhetően a szakértői segítség is mindig kéznél volt, 
amikor csak szükség volt rá. 
Nem utolsó sorban, a program egyik legnagyobb előnye, 
hogy garantálja a biztos fejlődést, az előrelépést, hiszen 
a legalább három fejlesztés megvalósítása kötelező 
elem, senki nem állhat meg az önértékelés befejeztével. 
A kemény munkát követően nem marad el a megérde-
melt jutalom sem. A fejlesztések eredményei mellett, 
munkája elismeréseként minden sikeres pályázó díjat 
(66..  áábbrraa), logóhasználati jogot (11..  áábbrraa) és európai szintű 
elismerést kapott. 
Önértékelés 
Az önértékelés a szervezők által kifejlesztett Excel alapú 
önértékelő eszköz segítéségével történik. Az EFQM ke-
retrendszer kilenc fő kritériumán alapuló, összesen 36 
kérdésre kell bizonyítékokkal alátámasztottan válaszolni. 
A CSR sokszínűségének tudatosítását szolgálja, hogy 
egyes kérdéseket további al-kérdésekre bontottuk, rá-
kérdezve külön-külön a gazdasági, környezeti, belső 
szociális és külső szociális téren meglévő gyakorlatra, 
elért eredményekre. A program egyik legnagyobb érté-
kének bizonyultak azok a szakmai beszélgetések és 
időnként viták, amelyeket a kérdések testreszabott érté-
kelése és a vonatkozó bizonyítékok gyűjtése generált. 
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A teljesítmény számszerűsített értékelését az egyes di-
menziók alá tarozó részterületek (55..  áábbrraa) lefedettségé-
nek és a kapcsolódó gyakorlat érettségének meghatáro-
zása adja. Az így kapott pontszámokat az eszköz azon-
nal megjeleníti egy grafikon formájában, ami alapján 
könnyen és gyorsan meghatározható, mik a szervezet 
erősségei és hol érdemes fejlődni, fejleszteni. 
Szakmai napok 
A csoportos kiválóság programok egyik fő erőssége az 
egymástól tanulás lehetősége. Ez elmondható „CSR Ki-
válóság” kapcsán is. A tanulási lehetőségek két szinten 
voltak elérhetőek a résztvevők számára. Egyrészt meg-
lévő CSR jó gyakorlatokkal rendelkező minta szerveze-
tek támogatták a résztvevők fejélődését, szakmai láto-
gatások keretében mutatták be CSR gyakorlatukat, 
eredményeiket. Sok esetben a bőség zavara okozott a 
résztvevők számára komoly kihívást. Szakmai találkozók 
keretében ismerkedhettek meg a program résztvevői a 
Magyar Telekom, a Grundfos Magyarország, a Denso, 
illetve az Alcoa CSR működésével. Ezt követően a külső 
példák után a programban résztvevő szervezetek céglá-
togatások alkalmával egymás jó gyakorlatait ismerhették 
meg. Így jutottunk el Herendre, a Sinergy Kft-hez, illetve 
a Budapest Airport-hoz is. Minden egyes alkalommal a 
látogatások résztvevői elismeréssel szóltak a vendéglá-
tók felkészültségéről, illetve a CSR iránti magas szintű 
elkötelezettségéről. 
28 CSR projekt megvalósítása 
Az első CSR Kiválóság program résztvevői összesen 28 
fejlesztés megvalósítását tűzték ki célul. Ezek között 
voltak adott eljárásrendek kialakítását célzó programok 
(pl. a felelős beszerzés elveinek kialakítása vagy mérő-
számrendszer felállítása), akadt a dolgozók bevonását 
célzó projekt (pl. ötletláda, „Mutasd magad” kiállítás), 

egészségtudatosságot vagy környezettudatosságot ja-
vító program (pl. „Zöldiroda” program, „ÖKO projekt”), a 
munka-magánélet egyensúlyát segítő kezdeményezés 
(pl. céges ovi projekt) és még sorolhatnánk. A megvaló-
sított fejlesztéseket a soron következő vállalati cikkek 
részletesen bemutatják. 
Azt gondoljuk, bátran kijelenthető, hogy elkötelezett vál-
lalataink valóban sikeres és hasznos fejlesztéseket való-
sítottak meg, megérdemlik az „Elkötelezett a CSR Kivá-
lóságért” díjat (66..  áábbrraa) és reméljük, hogy fejlődésük ez-
zel itt nem ér véget, hanem továbbra is keresik majd az 
előrelépési lehetőségeket. 

 
66..  áábbrraa  ""EEllkköötteelleezzeettttsséégg  aa  CCSSRR  KKiivváállóóssáággéérrtt""  ddííjj 
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Csatlakozás 
A CSR Kiválóság programot minden év szeptemberében indítjuk, az előző évi program záró rendezvényével egybekötött 
tájékoztatón. Csatlakozási szándékukat kérjük, a cikk végén található elérhetőségeken jelezzék. 

Alternate Kft. 
Az Alternate Tanácsadó Kft.-t 2008 végén alapította 
Fertetics Mandy és Urbán Katalin azzal a céllal, hogy új 
megközelítésben, új módszerekkel segítsék a vállala-
tokat és szervezeteket a fenntartható fejlődés, a vállalati 
felelősségvállalás útján. Tanácsadói tevékenységük 
fókuszterületei a CSR képzések, a fenntarthatósági 
(CSR) teljesítmény mérése valamint fenntarthatósági 
jelentések készítése és hitelesítése. 

Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 2006 
szeptemberétől működik. Küldetése a kiválóság kultúra hazai 
terjedésének támogatása. Kiemelkedő feladata az 1996 óta 
létező Nemzeti Minőségi Díj szervezése. Az Egyesület 
megalakulásától fogva partnerszervezete a brüsszeli köz-
ponttal működő EFQM-nek Magyarországon egyedüli képvi-
selőként. Ennek keretében többek között lehetőséget biztosít 
a hazai cégeknek, szervezeteknek az EFQM több szintű 
elismerési rendszerébe való pályázásra. 

További információ: Urbán Katalin, ügyvezető, Alternate 
Kft., urban.katalin@alternate.hu, tel:+36-20-932-9160; 
www.alternate.hu

További információ: Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, 
SzKKE, szabo@kivalosag.hu, tel: +36-30-515-1297, 
www.kivalosag.hu  

_______________________________________________________________________________________________  
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BBuuddaappeesstt  AAiirrppoorrtt::  ccééll  aa  kkiivváállóóssáágg  

Fókuszban a felelősség és a környezettudatosság 
SSzzaarrvvaass  GGáábboorr  

  
A felelős, jó szomszéd 
A Budapest Airport a magyar gazdaság egyik legjelentő-
sebb szereplőjeként a környezettudatos üzemeltetésnek 
és társadalmi felelősségvállalásnak egyaránt elkötelezett 
híve. Célunk, hogy a repülőtér környékén élő lakossági 
csoportokkal megosszuk az üzemeltetésből származó 
előnyöket, valamint megteremtsük számukra az egész-
séges egyensúlyt a légikikötő működéséből fakadó elő-
nyök és a közelségéből adódó egyéb hatások között. 
A repülőtér üzemeltetőjeként eddig is kiemelten fontos-
nak tartottuk a társadalmi felelősségvállalás legkülönbö-
zőbb formáit, amelyet egy sor korábbi önkéntes vállalás 
bizonyít: vállalatunk az elmúlt években jelentősen csök-
kentette energiafelhasználását, több zajvédelmi progra-
mot valósított meg, együttműködési megállapodást kötött 
számos környékbeli település önkormányzatával, to-
vábbá rendszeres résztvevője és támogatója különböző 
környékbeli közösségi eseményeknek, valamint faültetési 
és köztisztasági programoknak. A társaság emellett a 
globális felmelegedés elleni harcban is letette a név-
jegyét, amellyel a repülőterek európai szakmai szerve-
zetének (ACI) elismerését is kivívta. A szervezet nemré-
giben úgynevezett karbon akkreditált minősítést adott 
budapesti légikikötőnek, amely lényegében azt jelenti, 
hogy a Budapest Airport immár azon európai repülőterek 
sorába tartozik, amelyek elkötelezettek a hatékony ener-
giafelhasználás mellett és kiemelkedő jelentőségűnek 
tekintik a szén-dioxid kibocsátás csökkentését. 

 
11..  áábbrraa  SSiiiimm  KKaallllaass  aazz  EEUU  BBiizzoottttssáágg  aalleellnnöökkee  ggrraattuullááll  

JJoosstt  LLaammmmeerrss  vveezzéérriiggaazzggaattóónnaakk  aazz  AACCII  eelliissmmeerrééssééhheezz  
Egy év a CSR kiválóság jegyében 
A Budapest Airport még 2010-ben döntött úgy, hogy 
csatlakozik a „Elkötelezettség a CSR Kiválóságért” prog-
ramhoz, amely az EFQM (European Foundation for 
Quality Management) Szervezeti Kiválóság modelljére 
épül. A program résztvevőjeként egy önértékelő mód-
szer, egyfajta belső mérce szerint értékeltük és fejlesz-
tettük társadalmi felelősségvállalási gyakorlatunkat, pél-
dát mutatva ezzel a magyar vállalatoknak. A többi részt-
vevővel együtt vállaltuk, hogy az elkövetkező egy évben 
legalább három sikeres CSR-projektet valósítunk meg. 
Az érintett szakterületek, vagyis a környezetvédelem és 
munkabiztonság, a humánerőforrás, a vállalati kapcso-
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latok, a marketing, valamint a szolgáltató központ mun-
katársainak részvételével munkacsoportot hoztunk létre, 
amely első körben elvégezte a szükséges önértékelési 
feladatokat, majd az eredmény ismeretében négy olyan 
előremutató javaslatot tett, amelyek segítségével tovább 
javulhat a vállalat megítélése a szomszédos települések 
lakossága, a munkavállalók, a partnerek és a társadalom 
szemében. 
Fejlődés négy különböző területen 
Beszerzési felelősség 
Döntöttünk arról, hogy ezen túl környezetvédelmi szem-
pontokat is érvényesítünk beszerzéseink során, vagyis 
az ár mellett a partner környezettudatossága is fontos 
érv lesz. Ezzel párhuzamosan vizsgáltuk az EU Zöld Be-
szerzésre vonatkozó útmutatóit és elkezdtük azon ter-
mékcsoportok vizsgálatát, amelyek esetében érvényesít-
hetőek lennének a környezetvédelmi szempontok. Első-
ként arról döntöttünk, hogy az irodai papír beszerzések-
nél érvényesítjük az általunk elvárt zöld szempontokat.  
Score card – vállalati teljesítménymutató rendszer 
A Budapest Airport ezentúl szociális és környezetvédelmi 
mutatókkal egészíti ki teljesítmény-értékelési rendszerét. 
A vállalat működésével kapcsolatos legfontosabb muta-
tószámokat havonta tekinti át a vezetőség, így a CSR-
hoz köthető teljesítményről is naprakész adatok jutnak el 
a döntéshozókhoz. A rendelkezésünkre álló mutatószá-
mokat megismertük, az adatgazdákkal és az érintett 
szakterületek bevonásával együtt meghatároztuk a két 
új, CSR vonatkozású mutatószámot. Az új környezetvé-
delmi mutatószám a vállalat szén-dioxid lenyomata, az új 
szociális mutatószám pedig a képzési napok száma lett. 

Széleskörű gondoskodás 
A repülőtér emellett folytatja és kiterjeszti az évek óta 
tartó sikeres, jószomszédi viszony kialakítását célzó in-
tézkedéseket a környező településeken, melynek révén 
újabb lakóközösségekkel igyekszik megosztani a repü-
lőtér működésének előnyeit.  
A Te ötleted - dolgozói ötletek nagydíja 
A Budapest Airport új alapokra helyezi, illetve elősegíti a 
munkatársak részvételét a döntéshozatali folyamatban. 
Egy úgynevezett virtuális ötletláda segítségével a cég 
arra ösztönzi munkavállalóit, hogy önkéntes alapon, 
önálló ötletek megfogalmazásával támogassák a vállalati 
döntéshozók munkáját. Az ötletek kidolgozói értékes el-
ismerésben részesülhetnek. 
A közös munka eredménye 
A program során kiváló lehetőség nyílt arra, hogy a leg-
különbözőbb gazdasági tevékenységet végző vállalatok 
és szervezetek megismerhessék egymás gondolkodását, 
céljait és törekvéseit. A közös munka során világossá 
vált, hogy mely résztvevő miben alkot maradandót és 
követendőt, illetve hol vannak azok az egyelőre kiakná-
zatlan tartalékok, amelyek kapcsán fejlődésre lenne 
szükség. A program különösen hasznos elemei voltak a 
szakmai partnerek bemutatói, valamint a szakmai napok, 
amelyek alkalmával nem csak a kötetlen eszmecserére 
nyílt lehetőség, hanem a program kapcsán érintett szer-
vezetek működési kulisszatitkaiba is betekintést 
nyerhettek a tagok. 

__________________________________________________________________________________________   
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Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskőrösi Közoktatási Intézménye 
RRaaddiiccssnnéé  SSzzeerreennccssééss  TTeerréézziiaa  

  
Intézményünk a városi és térségi sérült gyermekek, fia-
talok ellátásának szinte minden területével foglalkozik. 
Az óvodás korig terjedő korai gondozás nagymértékben 
javítja a sérült gyerekek élet kilátásait, hisz mint tudjuk a 
korai felismerés nagyságrendekkel emeli a korrekció le-
hetőségeit. Az óvodai csoportban az iskolára való előké-
szület a fő cél, itt határozzuk meg a továbbhaladás irá-
nyát. Az iskolában az elsőtől a nyolcadik osztályig folyó 
oktatás során a sérült gyerekeket igyekszünk felkészíteni 
a -lehetőség szerint- önálló életre. Intézményünk a 
megyében elsőként szervezte meg az autista gyerekek 
önálló csoportban való fejlesztését, mely ma is sikerrel 
folyik. Jelentős gondot veszünk le a környékbeli szülők 
válláról azzal, hogy a középsúlyos értelmi fogyatékos 
gyerekek oktatását helyben oldjuk meg. A szakszolgálat 
keretében ma logopédus, gyógytestnevelő kollégák 
nyújtanak segítséget a hozzánk fordulóknak, valamint itt 
folyik a rendszeres iskolába járás alól felmentett tanulók 
egyéni felkészítése is. 
Az iskola fő erőforrása az a szellemi tőke, melyet a tan-
testület képvisel. Jellemzője a hagyományokra építő fo-
lyamosan megújulás, melynek célja a gyermekek minél 
több- oldalú fejlesztése. Ezt elérendő a habilitáció 
Montessori módszerrel folyik, az alsó tagozaton a lépé-
séről-lépésre program szerint tanítunk, a felsősöknél pe-
dig a projekt és a kooperatív tanulás módszerét alkal-
mazzuk. Diákjaink a tantervi követelmények teljesítése 
mellett kimagasló eredményeket produkálnak a tanórán 

kívüli tevékenységekben, rendre az élmezőnyben vé-
geznek a sport, képző és szavaló versenyeken. 

Intézményünk 2009-ben elnyerte a SHIBA díjat, amely 
az első mérföldkő volt a minőségi fejlődésünk során. Ek-
kor már elkezdtük a további fejlődésünk sikeréhez hoz-
zájáruló eszközök keresését. 2010-ben az ISO Fórum 
Nemzeti Konferenciáján hallottunk az „Elkötelezettség a 
kiválóságáért” c. pályázat lehetőségéről. Úgy gondoltuk, 
hogy a pályázat segítségével egy újabb mérföldkőhöz 
érkezhetünk. Az újabb díj elnyerésével a referenciánk 

  

Motivációnk - Elkötelezettség a CSR kiválóságért 

11..  áábbrraa  IIsskkoolláánnkk,,  ddiiáákkjjaaiinnkk  

Megjegyzés
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskőrösi Közoktatási Intézménye 6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 2/1Fenntartó: Bács-Kiskun Megyei ÖnkormányzatAlkalmazottak létszáma: 57 főFőbb termékek/szolgáltatások: sajátos nevelési igényű gyermekek/diákok nevelése-oktatásaSzakszolgáltatás: korai fejlesztés és gondozás, gyógytestnevelés, logopédia, utazó tanári hálózat, nevelési tanácsadóSzakmai szolgáltatás: gyógypedagógiai tanácsadás, képzések, konferenciák tartása

Megjegyzés
Igazgató, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskőrösi Közoktatási Intézménye
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erősödik a térségünkben, ezáltal még több jó gyakorlatot 
tudunk eladni szolgáltatásként, ami intézményük bevételi 
forrásait emelheti. A bevételi forrásból pedig újabb inno-
vációkat tudunk megvalósítani (terápiás szolgáltatások 
bővítése). 
A CSR (társadalmi felelősségvállalás) pályázat célja a 
szervezet helyzetfelmérésére alapozva szervezetköz-
pontú szempontok alapján olyan projektek indítása, 
amelyek rövid idő alatt megvalósíthatóak és kevés az 
erőforrás szükségletük. 
A projektnek két nagy része van: helyzetfelismerés, 
amely az EFQM kritériumai szerint valósul meg, a másik 
az eredmények alapján fejlesztési projektek készítése és 
megvalósítása. 
Az EFQM 9 kritériumán belül négy új szempont jelent 
meg, amelyek a következőek: gazdasági, környezeti, 
belső szociális és külső szociális területek. Ezen terüle-
tek vizsgálatai újszerűek, más szemléletet is igényelnek 
az önértékelést végzőktől. 
A belső és külső szociális felelősség bizonyítékainak ke-
resése nem egyszerű egy oktatási intézményben, hiszen 
ez a mindennapi életben természetes folyamat, kevésbé 
dokumentált. 
 
Fejlesztési projektek és eredmények 
Az önértékelés során meghatároztuk az erősségeket és 
a fejlesztendő területeket. A fejlesztendő területeket prio-
ritási sorrendbe állítottuk, amelynek eredményére épí-
tettük a három projektet. A fejlesztendő területek a kö-
vetkezők voltak: 
• A vezetés álljon élre a környezettudatos magatartás 

felismerése és megjelentetése terén. 

• Horizontális tanulással megismerjük és adaptáljuk 
más ÖKOISKOLA jó gyakorlatait. 

• A külső szociális terület erősítése érdekében fej-
lesszük partnerkapcsolatainkat. 

• Az intézményi környezeti és szociális folyamatokhoz 
mérőszámok rendelése. 

Ezek alapján az alábbi projektek terveztük és valósítottuk 
meg: 
• ÖKO projekt környezettudatos magatartás felis-

mertetése és megjelenítése; 
• A korai intervenciós ellátás erősítése két kistérségen 

belül; 
• ÖKOISKOLA jógyakorlat megismerés és átvétele. 
A három projekt tervezése előtt alkalmaztuk a SWOT-
analízist, az 5 miért ok-feltáró módszert és mindezt team 
munkában végeztük. Stakeholder-elemzéssel megvizs-
gáltuk az elköteleződéseket is. A tervezés során építet-
tünk az intézményünkre jellemző kooperatív csoport-
munkára (jegyző, időgazda, eszközgazda, nyomolvasó 
szerepek alkalmazásával). A projekt kivitelezése előtt el-
készítettük az elvárás-fát, melynek négy ága van: mit vá-
rok el önmagamtól a projekt időszaka alatt, mit várok el 
csoporttársaimtól, mit várok a projekttől, mit várok a ve-
zetéstől. A PDCA (tervezés, megvalósítás, értékelés-el-
lenőrzés, beavatkozás) mentén készítettük el a projekte-
ket. 
ÖKO projekt - környezettudatos magatartás felismer-
tetése és megjelenítése 
A projekt célja a vezetés, politika és stratégia területén a 
környezeti terület erősítése, a partnerkapcsolatoknál a 
partnerek bevonási mértékének növelése, a folyamatok 
konkretizálása, az eredmények méréséhez megfelelő 
mérőeszközök, célértékek rendelése. 
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Mindezeket a következő mérőszámokkal mértük: 

• a dolgozók 90%-os mértékben bevonódnak a folya-
matba, 

• a diákok 90%-os mértékben vesznek részt a projekt-
ben, 

• a szülők 30%-a valamilyen módon bekapcsolódik, 
• az egyéb partnerek pedig 10%-os arányban jelennek 

meg a projekt időszaka alatt. 
A résztvevők elégedettségét a projekt végén kérdőívvel 
mértük. Az elvárt értéket 80%-ban határoztuk meg. 
Az intézmény csoportjai heti két projekttevékenységet 
valósítottak meg az egy hónap időszaka során. A teamek 
és egységek havi két programot teljesítettek. Intézményi 
szinten szerveződött a projektnyitó és záró eseménye. 

Számos érdekes program született a projekt időszaka 
alatt, mit például virágültetés, egészséges ételek készí-
tése, látogatás a BIO boltba, a gimnázium tankertbe, 
szelektív hulladékgyűjtés, elemgyűjtés, kidobott dobozok 
újrahasznosítása, amelyben a szülő-pedagógus-gyermek 
hármas egység együttműködése volt jellemző. 
Két pályázatot is meg hirdettünk. Az egyik az egészsé-
ges ételreceptek gyűjtése intézményen belül, a másik a 
„Használd kétszer” intézményen kívüli kreatív pályázat. 
Az egészséges ételreceptekből készült könyv, valamint a 
„Használd kétszer” verseny díjazottainak névsora felke-
rült az intézményünk honlapjára az ÖKOISKOLA cím alá. 
Az egyéni díjakat az EDF DÉMÁSZ ajánlotta fel. 
ÖKOISKOLA jógyakorlat megismerése és átvétele 
Célunk az volt, hogy egyrészt megismerjünk ÖKO 
jógyakorlatot, amelyet adaptálhatunk, illetve továbbfej-
lesztve képesek legyünk ÖKO jógyakorlat írására. A má-
sik célunk, hogy benchmark keretében összehasonlító 
elemzéseket végezzünk, amely hiányterület. Az eredmé-
nyek összehasonlítása során további fejlődési útvonalat 
jelölhessük ki. A benchmark váljon automatikussá régi-
ónkban. 
Az ÖKO team felvette a dél-alföldi régióban működő 
ÖKO iskolákkal, óvodákkal a kapcsolatot. Ennek előz-
ménye, hogy egyik kollegánk 2011 márciusáig a dél-al-
földi környezeti nevelési műhely tagja volt. 

Magyar Minőség XX. évfolyam 09k nyilvános különszám 2011. szeptember 21/48 oldal

A benchmark összesítőjét szintén feltettük a honlapunkra 
A folyamat sikerességét elégedettségi kérdőívvel 
értékeltük A résztvevő intézmények üdvözölték a 
kezdeményezést, ugyanakkor számos építő javaslatot is 
tettek a további együttműködésre. Elkészült intézmé-
nyünk jógyakorlata is, amely felkerült az EDUCATIO Kht. 
honlapjára. 

http://www.egymi.hu/egymi.php?content=okoiskola_hasznald_ketszer
http://www.egymi.hu/egymi.php?content=okoiskola_del_alfoldi_regio_oko_benchmark
http://kosar.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jo_gyakorlatok_list/kereses/srcRegio=6&srcMegye=3&srcTelepules=Kisk%C5%91r%C3%B6s&srcAlkTer=0&srcIntTip=0&srcKif
http://kosar.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jo_gyakorlatok_list/kereses/srcRegio=6&srcMegye=3&srcTelepules=Kisk%C5%91r%C3%B6s&srcAlkTer=0&srcIntTip=0&srcKif
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A korai intervenciós ellátás erősítése két kistérségen 
belül 
Intézményünk a CSR pályázat keretében indította el a 
„Korai fejlesztés és gondozás”projektet. A projekt 3 hó-
nap alatt valósult meg, 2011.február 1. és április 30. kö-
zött. A lebonyolításban a Szakszolgálati Team dolgozói 
(10 fő) vettek részt. 
Célunk volt, hogy: 

• ismerjék fel a dolgozók a társadalmi környezetben 
rejlő lehetőségeket és azokkal élni tudjanak, 

• képesek legyenek a különböző szervezetekkel és 
személyekkel együttműködni, 

• a mindennapi életükbe épüljön be a dolgok rugalmas 
kezelése. Ennek érdekében feladatként terveztük a 

korai fejlesztés és gondozás területén a partneri kör 
bővítését. Interjúval a partneri igény és elégedettség 
mérését. A kapcsolattartás szabályozását, eljárás-
rendbe való rögzítését. Partnereinkkel együttműkö-
dési megállapodások kötését. 

A projekt megvalósítása során team munkában dolgoz-
tunk, ami nagymértékben növelte a hatékonyságot. 
Ügyeltünk arra, hogy erejéhez képest mindenki egyenlő 
mértékben vállaljon feladatot a programban. 
Az eredmények tekintetében elmondható, hogy széles 
körben sikerült együttműködési megállapodásokat köt-
nünk. Az igények interjúval történő felmérését követően 
hét szervezettel és nyolc orvossal sikerült megállapod-
nunk. A szervezetek között két bölcsőde, három család-
segítő, a Cigány Kisebbségségi Önkormányzat és a Bu-
dapesti Korai Fejlesztő Központ is szerepelt. 
Elkészítettük a korai fejlesztés és gondozás kommuniká-
ciós eljárásrendjét is. Ebben a protokollban rendszerez-
tük partnereink nevét, a kapcsolattartó személyét, elér-
hetőségeket és a kapcsolattartás formáját. 
A program zárása a partneri és a dolgozói projekt-elége-
dettség mérése volt. Mindkét területen igen pozitív 
eredmény született. 
A fenntarthatóság tekintetében a partnerek által is igé-
nyelt folyamatos, és személyes kontaktus jelenti a kul-
csot. Vagyis amennyiben képesek vagyunk erre, úgy 
biztosítható ezen a területen a hatékony együttműködés. 
Legfontosabb feladatunk ez előttünk álló időszakban a 
kiépített kapcsolatok ápolásával és fenntartásával a korai 
fejlesztésre szoruló csecsemők és kisgyermekek mind 
szélesebb körének ellátásba történő bevonása lesz.
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Szorosabbá vált az intézményi egységek közötti kap-
csolat, mivel az egy hónapos projekt megvalósításában 
minden intézményi dolgozó részt vett. 

20 éves a Magyar Minőség Társaság 
A team-munka erősödött. A környezettudatos magatartás 
továbbfejlődött a gyermekek körében. 

Magyar Minőség XX. évfolyam 09k nyilvános különszám 2011. szeptember 23/48 oldal

A vezetés elkötelezettebbé vált a környezettudatos ne-
velés terén. Elkészültek a fenntarthatóság dokumentu-
mai.

 
44..  áábbrraa  TTaanntteessttüülleettüünnkk  

A projektek megvalósítása során erősödött a gazdaszel-
lem. Bővült és színesedett a partneri kapcsolat. Online 
felületeket hoztunk létre a feladatok adattárolása érde-
kében. 
Szemléletformálást generáltunk az oktatási intézmé-
nyekben (ÖKO benchmark). Együttműködés és együtt-
gondolkodás indult el a környezettudatos magatartás ér-
dekében (polgármester ígérete a DÖK számára). 

Programtapasztalatok, eredmények a három projekt-
tel kapcsolatosan 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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B. Braun – Sharing Expertise 
A német tulajdonban lévő B. Braun cégcsoport 172 éve 
vállal tekintélyes szerepet az egészségügy számos te-
rületén. A multinacionális, ugyanakkor családi vállalko-
zás napjainkban több mint 50 országban, közel 42 ezer 
munkatárs szakértelmével kínálja szolgáltatásait az 
egészségügyi ellátórendszer valamennyi területén, mint 
például orvosieszköz-gyártás, orvosiszoftver-fejlesztés, 
értékesítés és vesebeteg-ellátás. Magyarországon a 
vállalatcsoportot a B. Braun Medical Kft. és a B. Braun 
Avitum Hungary Zrt. képviseli. A két cég hazánkban 
mára 1500 munkatárs számára jelent biztos és kiszámít-
ható munkahelyet, és további 1000 magyar munkahely 
megtartása kapcsolódik sikeres tevékenységükhöz. 
„Igazából csak az a tiéd, amivel másoknak is a hasznára 
vagy” (Seneca) 
Családi vállalkozásként a B. Braun alapvető értékrendjé-
hez hozzátartozik az egymásra való odafigyelés. Ez a 
fajta szerepvállalás nem csak Magyarországon, hanem 
világszerte is jellemzi a B. Braun csoport tevékenységét. 
Az egyik nemzetközi szinten megfogalmazott progra-
munk a B. Braun for Children, amelynek alapgondolata a 
gyermekek támogatása. 
A fenntartható környezeti fejlődés már 1839-ben, a cég 
alapításakor, azaz 172 éve is fontos volt, és fontos nap-
jainkban is. Megtalálható a dialízis-központok minden-

napi működésében éppúgy, mint a cégközpont irodai te-
vékenységének környezetbarát átalakítására létrehozott 
„Green Team” munkájában. A XIX. század dereka óta 
cégfilozófiánk része, hogy felelősen éljünk együtt a tár-
sadalmi környezettel. 
Magyarországi történetünk a kilencvenes évek elején 
kezdődött világszínvonalú, a legkorszerűbb technológiá-
val felszerelt dialízis-központok létrehozásával, amelyek-
kel nagymértékben hozzájárultunk a magyar egészség-
ügy fejlődéséhez. Gyártóegységünket egy olyan hátrá-
nyos helyzetű régióban fejlesztettük fel, amelynek ma 
már egyik legnagyobb foglalkoztatójává váltunk. Ma több 
mint 1500 munkahelyet tartunk fenn Magyarországon, 
így beszállítói körünkkel együtt több ezer család megél-
hetéséhez járulunk hozzá. 
Hisszük, hogy egy társadalmilag felelős szervezetnek 
nem csak a szabályokat kell betartania, a gazdasági fej-
lődéshez hozzájárulnia, társadalmilag fontos célokat tá-
mogatnia, hanem szakmája fejlődését is szolgálnia kell. 
Ezért különösen fontos számunkra az Aesculap Akadé-
mia gondolatvilága, amely világszerte nagy hangsúlyt 
fektet az orvosok képzésére, az innovatív gondolatok to-
vábbvitelére, valamint a tudásmegosztásra vonatkozó 
Sharing Expertise filozófia megvalósítására. 
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Világszerte évente 44 ezer szakember vesz részt a 
szisztematikus szakmai fejlesztő képzéseinken, köztük 
orvosok, ápolók, valamint saját munkatársaink. Hiszünk 

Megjegyzés
B. Braun Avitum Hungary Egészségügyi Szolgáltató Zrt.Központ: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5.Telephelyek: [mo-i] 18 dialízisközpontAlkalmazottak létszáma: ~650Főbb termékek/szolgáltatások: dialíziskezelés

Megjegyzés
Operatív igazgató, B. Braun Avitum Hungary Egészségügyi Szolgáltató Zrt.
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benne, hogy az a fajta kétoldalú partneri viszony, amely-
nek fenntartására és továbbfejlesztésére törekszünk, a 
munkatársaink és az egészségügyi ágazat szereplői kö-
zött a folyamatos szakmai fejlődés záloga lehet. Célunk 
a szakértelem megosztásán és a tapasztalatcserén ala-
puló képzés és továbbképzés szolgálata.  
Elkötelezettség a CSR Kiválóságért 
Szervezetünk működésének több éve szerves része te-
hát a CSR-tevékenység, ugyanakkor nem tudatosan ta-
gozódott mindennapi működésünkbe. Az EFQM terüle-
tén nyert többéves tapasztalatunk alapján úgy döntöt-
tünk, hogy elindulunk az „Elkötelezettség a CSR Kiváló-
ságért” programban, annak érdekében, hogy a megfelelő 
strukturált és tudatos gondolkodást alkalmazzunk a CSR 
területén is. 
A 2010-ben elvégzett önértékelésünk, valamint a szük-
séges felülvizsgálatok alapján átfogalmaztuk küldetésün-
ket és jövőképünket, így jövőképünkbe az idei évben be-
építettük, hogy példaértékűvé válunk a társadalmi fele-
lősségvállalás területén is: 
„A „Sharing Expertise” filozófiát, valamint a kiválóság 
kultúrát szem előtt tartva tapasztalatainkat és a Best 
Practice folyamatainkat nemzetközi szinten megosztjuk, 
és a fenntartható jövő érdekében a társadalmi felelős-
ségvállalás területén az ágazaton belül példaértékűvé 
válunk.” 
2007-ben végeztük az első EFQM alapú önértékelésün-
ket, ahol meghatároztuk a fejlesztendő területeket, és az 
óta is éves rendszerességgel végezzük ezt a tevékeny-
séget. 
2010-ben a modellváltás miatt már az új rendszerben 
dolgoztunk, és a tapasztalatok alapján indítottuk el a 
CSR önértékelésünket, így az EFQM 9 kritériuma alap-

ján gondoltuk végig tevékenységünket, és határoztuk 
meg a fejlesztendő területeket a társadalmi felelősség-
vállalás vonatkozásában is. Az önértékelés eredménye 
alapján priorizáltuk feladatainkat, és három fejlesztési 
projektet indítottunk, amelyek elősegítik a CSR-tevé-
kenységünk hatékonyabb és tudatosabb működését a 
jövőre nézve. 
Fejlesztési projektek és eredmények 
Működésünk sajátosságából adódóan 18 dialízis-köz-
pontot kell ebben a tevékenységben is összefogni, így ez 
alapján határoztuk meg azokat a fejlesztési projekteket, 
amelyekkel tudatosabbá tesszük a CSR-tevékenységün-
ket: 
A szervezet CSR-stratégiájának kidolgozását, aktualizá-
lását biztosító folyamat kialakítása, az éves elért ered-
mények alapján CSR-riport készítése 
CSR-tevékenységünk tudatos és tervszerű szervezésé-
hez mindenekelőtt a célokat és elvárásokat figyelembe 
vevő és az önértékelésen alapuló CSR-stratégia elké-
szítése a feladatunk. Az aktualizálását biztosító folya-
matszabályozás segítségével évről évre fenntartható ez 
irányú tevékenységünk tudatos szervezése, a készülő 
CSR-riport pedig lehetővé teszi a tevékenység külső 
kommunikációját, valamint eredményességünk évenkénti 
összehasonlíthatóságát. 
Egészségtudatosság-projekt a hálózatban 
A cégközpontban pilot jelleggel megvalósított egész-
ségtudatosság-projekt nagy sikert aratott, ezért az óta is 
folyik. Ez nagyban hozzájárul a dolgozói elégedettség-
hez és elkötelezettséghez. Ennek eredménye alapján 
döntöttünk a projekt megvalósításáról az egész 
hálózatban. A felállításra kerülő projekt team a munkát 
és az eredményeket folyamatosan dokumentálja, 
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valamint ötleteivel és javaslataival hozzájárul a projekt 
előrehaladásához és újabb elemekkel történő bővítésé-
hez. Az egészségtudatosságot hangsúlyozó program 
elemei között tudhatja a cégközpontban a munkatársak 
számára napi szinten biztosított almát, környezettudatos 
és takarékos ballonos vizet, egészséges életmódról 
szóló, rendszeresen frissülő plakátokat, valamint az er-
gonómiai szempontokat szem előtt tartó munkavégzést 
biztosító ún. „fitt ball”-okat. Továbbá az alkalmazottak 
részvételével egészséges életmódra felhívó programok 
valósulnak meg, úgymint a Föld Napja alkalmából meg-
rendezett zöld nap. 
A CSR-tevékenység folyamatszabályozásának elkészí-
tése, indikátorokkal monitorozása, CSR-Team felállítása 
mellett 
Cégünk felépítéséből adódóan a CSR-tevékenység vég-
zése sem kizárólag a cégközpontra hárul, ezen tevé-
kenységünket a 18 dialízis-központ vonatkozásában is 
szerveznünk kell. Ezt a tevékenységet szolgálja a CSR-
team felállítása és a CSR-tevékenység folytatására vo-
natkozó folyamatszabályozás elkészítése. Ez irányú te-
vékenységünk eredményességének és hatékonyságá-
nak mérése érdekében a megfelelő indikátorok meghatá-
rozása és folyamatos monitorozása szükséges. 
Az önértékelés alapján meghatározott három fejlesztési 
projekt nagymértékben hozzájárul CSR-tevékenységünk 
tudatosabb és szabályozottabb működéséhez. 
Programtapasztalatok 
Pozitív tapasztalatként könyvelhető el, hogy a CSR-
stratégiánkban megfogalmazott kitűzések és célok meg-
valósítása a cégvezetés kezdeményezése, a vállalat 
menedzsmentjétől indul – ezáltal a CSR-filozófia a mun-
katársakra hitelesen és áthatóan kiterjed. CSR-tevé-

kenységünk tapasztalatai minden területen biztatóak. Az 
egészségtudatosság fejlesztése, a működésünkhöz kap-
csolódó és nem kapcsolódó szervezetek (vesebeteg-
egyesületek, gyereklabdarúgó-csapat) támogatása és a 
lakosság tájékoztatása, figyelemfelhívása (Nemzeti Vese 
Program, melyben cégünk aktív szerepet vállal) mind 
szerves elemei CSR-tevékenységünknek, s ezek során a 
felelősségvállalás jelentősége jól kommunikálható mun-
katársaink körében. Dialízis-központjaink által tartott 
nefrológiai témájú előadások, továbbképzések és a Vese 
Világnapja alkalmából éves szinten megrendezett, nyílt 
nappal és különböző szűrésekkel egybekötött aktivitások 
éppoly jó tapasztalattal szolgálnak társadalmi felelősség-
vállalás terén, mint a munkatársakra kiterjedő karitatív 
tevékenységek – ilyen a rendszeres részvétel az Élelmi-
szerbank gyűjtésében, vagy éppen az országos szemét-
szedési akcióhoz való csatlakozás. Tapasztalatunk, hogy 
a munkatársaink részvételével, támogatásával lezajló, 
valamint feléjük kommunikált CSR-események széles 
körben elmélyítik a társadalmi felelősségvállalás fontos-
ságát. Ez a környezettudatosság terén is megmutatkozik: 
cégünk nemcsak a dialízis-kezelések környezeti terhelé-
sének (víz-, gáz- és áramfogyasztás) csökkentésével 
vállal felelősséget, a munkatársakból felálló Green Team 
számos „zöld akcióval” veszi ki a részét a környezetvé-
delemből. Ezeknek a lépéseknek költséghatékonysági és 
felelősségtudatosságot építő hozadéka is van. Meggyő-
ződésünk, hogy hosszú távon a felállított CSR-Team, 
valamint a cégen belüli CSR-folyamatszabályozás a 
program tapasztalt előnyeit tovább bővítik. 
__________________________________________________________________________________________   
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A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. bemutatása 
A világ porcelángyártásának élvonalába tartozó Herendi 
Porcelánmanufaktúra közel 900 munkavállalót foglal-
koztat, ami annyit jelent, hogy az 1826-os alapítása óta 
mára a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájává vált. 
A hazai közönség előtti bemutatkozásra kiváló lehetőség 
volt 1842-ben az Első Magyar Iparmű-kiállítás. Kossuth 
véleménye szerint a nagy feltűnést keltett Herendi por-
celánok "egy hercegi asztal igényeinek is megfelelnek". 
A Herendi termékek az első világméretű elismerést az 
1851-es I. Londoni Világkiállításon kapták, amikor is - a 
hivatalos díjakon kívül - Viktória királynő is megrendelt 
egy teljes, stilizált kínai virág- és pillangó mintás étkész-
letet a Windsori kastély számára. A minta azóta is a ki-
rálynő nevét viseli, és máig Herend legnépszerűbb 
dekorjai közé tartozik. Több nemzetközi kiállításon sze-
repeltek a Herendi porcelánok kiemelkedő sikerrel, amit 
aranyérmek és kitüntetések egész sora igazol: 1855, 
1867 Párizs, 1853 New York, 1873 Bécs, 1901 Szent-
pétervár, 1904 St. Louis, Philadelphia, 1935, 1958 
Brüsszel. 
A hivatalos elismeréseken túl az igazi sikert az jelentette, 
amikor az angol királynőt követően más kiemelkedő 
személyiségek is megtisztelték a Herendi Porcelánma-
nufaktúrát megrendeléseikkel, akik között nem kisebb 
személyiségek voltak, mint Ferenc József császár, II. 

Sándor cár, Viktor Emánuel olasz király, a Rothschild 
család és Alexander von Humboldt. Az utóbbi évtizedek-
ben a japán császár, a brunei szultán, az angol királyi 
család, a thai király, a Kennedy család és Ronald Rea-
gan mellett több világhírű cég és szervezet tulajdonába 
is kerültek Herendi porcelánok. A sort folytathatnánk a 
művészetek és a sport jeles képviselőivel, akik között 
Celine Dion, Harrison Ford, Paul Newman vagy Lewis 
Hamilton, Jenson Button is megtalálhatók. 

A Herendi porcelán értékét főleg a termékbe fektetett 
élőmunka, a dolgozók magas szintű képzettsége, szak-
maszeretete, a formázás és festés manufakturális jellege 
adja. A szakembereket (korongosokat, gipszminta-ké-
szítőket, festőket) a több mint száz éve saját iskolájában 
képezi a Manufaktúra, akik az érettségi letétele után 
kezdhetik el a szakmai képzést szolgáló tanulmányaikat. 
A korongosok és festők munkájának köszönhetően 
Herend olyan, kézzel készített terméket állít elő, amelyek 

Évtizedek kitartó munkája, termékfejlesztése és erőfe-
szítése hatására fejlődött ki a jelenlegi dekor- és forma-
választék. A vevők így 16 000 különböző forma, illetve 
több mint 4000 különféle dekor közül választhatnak -íz-
lésüknek megfelelő- Herendi porcelánt. Az óriási ter-
mékválaszték lehetővé teszi, hogy a vevői igényeket a 
lehető legmagasabb szinten sikerüljön kielégíteni. 

Megjegyzés
A vállalat neve: Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.Központ: 8440 Herend, Kossuth u. 140.Telephelyek: 8440 Herend, Kossuth u. 140. és a bolthálózat üzletei Magyarországon és külföldönTulajdonosok: Társaság Alapszabálya szerint (zárt)Alkalmazottak létszáma: kb. 900 főFőbb termékek/szolgáltatások: porcelángyártás és értékesítés

Megjegyzés
Termelési igazgató, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
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ma is kivívják a műértő fogyasztók legmagasabb elisme-
rését. 
Társadalmi felelősségvállalás a HPM Zrt-nél 
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. célja, hogy egy 
olyan nyereségesen működő vállalkozás legyen, amely a 
magyar örökség részeként az európai porcelángyártás- 
és művészet meghatározó szereplője, és a tulajdonos 
munkavállalói számára megélhetés forrása. Ennek a cél-
nak következménye, hogy a Manufaktúra gazdasági, 
szociális és kulturális egységként működik, amelynek 
jelei a hétköznapok részévé váltak. 
A CSR projekt keretében az EFQM Modell 9 kritériumára 
épülő CSR önértékelési modell alapján elvégeztünk egy 
önértékelést. Ebben a modellben az adottságok oldalon 
öt kritériumot -1. Vezetés, 2. Politika és Stratégia, 3. 
Munkatársak, 4. Partnerkapcsolatok és Erőforrások, 5. 
Folyamatok- az eredmények oldalon pedig egy össze-
vont Eredmények kritériumot vettünk figyelembe. 
Az önértékelés alapján azonosítottuk erősségeinket, 
meghatároztunk fejlesztendő területeket, amelyeket prio-
ritási kritériumok alapján értékeltünk és rangsoroltunk. 
Ennek alapján a pályázati határidőt is figyelembe véve 
három olyan projektet azonosítottunk, amelyet 2011. első 
félévében megvalósítunk, befejezünk. Ezek: 
1. Direkt kapcsolatépítés a fiatalsággal az ízlésformálás, 

porcelánkultúra terjesztése és márkaépítés érdeké-
ben.  
A projekt fantázianeve: Porcelánkultúra átörökítése 

2. Külső érintett felekkel való erőteljesebb kapcsolattar-
tás – események szervezése.  
A projekt fantázianeve: Nyitott ablak a világra 

3. Célirányos kapcsolatok kialakítása az erőforrások 
hosszabb távon való biztosítása érdekében különös 
tekintettel az emberi erőforrásra. 
A projekt fantázianeve: Az eljövendő évtizedek 
munkahelyteremtéséért 

Porcelánkultúra átörökítése 
A fiatalsággal való kapcsolatépítés középpontjában jelen 
projekt esetében a felsőoktatásban tanuló hallgatók vol-
tak. A felsőoktatásban résztvevőkkel való kapcsolatépí-
tés fontos a Manufaktúra számára. A Manufaktúra 
számtalan jó gyakorlattal rendelkezik, és ezeknek a hall-
gatókkal való megismertetése növeli a hallgatók felké-
szültségét, tudását. Fontos a kapcsolat abból a szem-
pontból is, hogy bemutassuk a hallgatók számára a Ma-
nufaktúrát, a gyártástechnológiát, ami elősegítheti pálya-
orientációjukat, és a Manufaktúra számára a jövő veze-
tőit látjuk a hallgatókban. Harmadik szempontként fontos 
megemlíteni a márkaépítést, a Herend név tudatosítását, 
a Herend által képviselt érték megismertetését a hallga-
tókkal, hiszen ők lesznek a jövő vásárlói. Fontos annak 
tudatosítása, és felismertetése, hogy hogyan járul hozzá 
Herend az életszínvonaluk növeléséhez. 
A fejlesztési tevékenységnek közvetlen üzleti hatása ki-
csi. A fejlesztéssel egy küldetést, missziót kíván megva-
lósítani a Manufaktúra. Célunk volt, az előzőekben leír-
taknak megfelelően: 
- Herend márka erősítése 
- a fogyasztói ízlésvilág befolyásolása, 
- a nemzeti értékek tudatosítása,  
- a jövő vásárlóinak megszólítása, és 
- egy Herend élmény átadása a hallgatóknak 
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A kivitelezés során az alábbi feladatokat hajtottuk végre: 
- üzemlátogatások szervezése Herendre elsősorban, 

de nem kizárólagosan egyetemi, főiskolai, csoportok 
számára. Lehetőség szerint tanórán belüli szakmai 
tanulmányút legyen, és hazai és külföldi hallgatókat is 
be kívánunk vonni. Megvalósult események száma 7 
db. 

- szakmai előadások tartása egyetemeken, főiskolákon 
tanórák keretében Herend jó gyakorlatának bemuta-
tására. Megvalósult események száma 5 db. 

- szakmai, tudományos konferenciákon való részvétel 
előadással. Megvalósult események száma 3 db. 

- felsőoktatást érintő díjak támogatása porcelánnal. 
Megvalósult események száma 2 db. 

Célunk volt, hogy a felsorolt elképzelésekhez 2011. első 
félévében legalább átlag havi két esemény kapcsolódjon. 
A célunk teljesült: 6 hónap alatt 17 esemény történt. 
Nyitott ablak a világra 
Herend számára fontos a márkaépítés, és a porcelán-
kultúra népszerűsítése, amelynek egyik módja a társa-
dalmi események szervezése. Ebbe tartozik bele a saját 
múzeum fenntartása, működtetése, és az ottani idősza-
kos kiállítások szervezése és a különböző belföldi és 
külföldi kiállítások megszervezése. Ezáltal lehetőségünk 
nyílik széles körben hirdetni Herend időtállóságát, exklu-
zivitását, sikerül megszólítani vevőinket és az érdeklődő-
ket elősegítve ezzel a kapcsolatépítést. 
A fejlesztési tevékenységnek közvetlen üzleti hatása ki-
csi vagy közepes. A fejlesztéssel egy küldetést, missziót 
kíván megvalósítani a Manufaktúra. A kiállítások szerve-
zése kapcsán lehetőség nyílik a: 
- vevőkkel való közvetlen kapcsolattartásra, 

- érintett felek megszólítására, 
- az érintettek egymással való kapcsolattartására, 
- médiában való megjelenésre, 
- hazai és külföldi piacokon való megjelenésre, 
- vevők igényeinek felkeltésére, formálására, 
- az asztal- és porcelánkultúra népszerűsítésére, 
- külföldi megjelenés esetén Magyarország imázsának 

növelésére. 
A kivitelezés során az alábbi feladatokat hajtottuk végre: 
- időszakos kiállítások szervezése a Herendi Porcelán-

művészeti Múzeumban. Megvalósult események 
száma 5 db. 

- kulináris élményekkel összekapcsolt előadások 
szervezése az Apicius Kávéházban. Megvalósult 
események száma 5 db. 

- Herend kiállítások szervezése itthon és külföldön. 
Megvalósult események száma 7 db. 

Az előzőekben számba vett rendezvényeken túl még tu-
catnyi egyéb eseményen, kiállításon, szakvásáron jelent 
meg a Manufaktúra Magyarországon és külföldön is (pl. 
Japán, USA, Anglia, stb.), de ezek általában közvetlen 
promócióhoz, értékesítéshez kapcsolódó rendezvények 
voltak. Ezeket itt nem vesszük számba. 
Célunk volt, hogy a programban a megvalósult esemé-
nyekből 2011. első félévében legalább átlag havi két 
esemény legyen. A célunk teljesült: 6 hónap alatt 19 
esemény történt. 
A fejlesztési projektben megvalósult események közül 
négyről alább látható egy-egy kép. 
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11..  áábbrraa  HHeerreennddii  ppoorrcceelláánnookk  aa  ppááppaaii  EEsszztteerrhháázzyy--

kkaassttééllyybbaann  

 
22..  áábbrraa  FFeessttőőbbeemmuuttaattóó  aa  bbeettlléérrii  ((SSzzlloovváákkiiaa))  AAnnddrráássssyy--

kkaassttééllyybbaann  

 

 
33..  áábbrraa  HHeerreennddii  ppoorrcceelláánnookk  aa  ggüüssssiinnggii  ((AAuusszzttiiaa))  

BBaatttthhyyáánnyy--vváárrbbaann  

 
44..  áábbrraa  AA  lleeggkkiisseebbbbeekk  iissmmeerrkkeeddnneekk  aa  sszzaakkmmáávvaall  aa  

MMúúzzeeuummookk  ééjjsszzaakkáájjáánn,,  HHeerreennddeenn  
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Az eljövendő évtizedek munkahelyteremtéséért 
A fejlesztési tevékenység megvalósításával a manufak-
túra hosszú távon kívánja biztosítani a szükséges emberi 
erőforrást. Az általános iskolások bevonásával népsze-
rűsíteni kívánjuk a porcelánkészítést és porcelánfestést, 
amely hozzásegítheti a Manufaktúrát, hogy a szakképző 
iskolájában folyamatosan kellő számban képezni tudja a 
jövő munkaerő-állományát. 
A fejlesztési tevékenységnek közvetlen üzleti hatása 
nincs. A fejlesztéssel egy küldetést, missziót kíván meg-
valósítani a Manufaktúra. A Manufakturális gyártás nép-
szerűsítésével a szakképző iskolába jelentkezettek szá-
mát kívánja fenntartani, alkalmasint növelni. Ez hozzájá-
rul ahhoz, hogy a jövő herendi gipszes, korongos és 
festő szakembereit kineveljük, és megalapozzuk a kö-
vetkező 190 évet. 
A kivitelezés során a herendi általános iskolai 7.a és 7.b. 
osztálya számára 38 tanórában tartottunk foglalkozáso-
kat az alábbi bontásban. 
- Ismerkedés –a tanév feladatainak tervezete, házi-

rend, követelmények, szakiskola bemutatása 
- Üzemlátogatás („ismerkedés a szakmákkal”) 
- Egyszerűbb termékek öntése, ragasztása, tisztítása 
- Szabadkézi alakítás plasztilinből és/vagy gyurmából  
- Termékek készítése préseléssel 
- Szabadkézi alakítás virágmasszából – Fabrikáció, 

(Múzeum és Mini-manufaktúra látogatása) 
- Bemutató festés (feladatsorok), Vonalvezetési 

gyakorlatok 
- VH, VBO dekorok festési tanulmánya 
- Díszítő rajz (szabadkézi, saját terv) Pl. herendi 

dekorok felhasználásával terv, rózsaablak terv, stb.) 
- Mértani testek grafikus ábrázolása 
- Kiállítás az elkészült munkákból 

A megvalósult programot az általános iskola igazgatója 
és a szakképző iskola igazgatója eredményesnek érté-
kelte, és a program jövőbeli folytatását javasolta a Ma-
nufaktúra vezetésének. 
Programtapasztalatok 
Az önértékelés Manufaktúrára gyakorolt hatását két as-
pektusból érdemes vizsgálni. Az egyik az önértékelésig 
való eljutás folyamata, a másik az önértékelés és a ka-
pott eredmény. 
A Manufaktúra vezetése az „Open Mind” elvet alkal-
mazva nyitott a mások gyakorlatának megismerésére, 
másoktól való tanulásra. Ennek bizonyítéka, hogy az 
ügyvezetés rendszeresen tesz benchmarking látogatá-
sokat iparágon belüli, és kívüli szervezeteknél. Ebbe a 
koncepcióba illett bele a támogató szervezeteknél tett 
látogatás, más cégek CSR gyakorlatának megismerése. 
Másrészről hasznos tanulságokkal járt az önértékelés 
elvégzése is. Egy nemzetközileg elfogadott szempont-
rendszer alapján módszeresen áttekintettük a társadalmi 
felelősségvállalással kapcsolatos ténykedésünket. Ez 
egy hasznos tükör volt a Manufaktúra vezetése számára 
feltárva az erősségeket és fejlesztendő területeket. A 
CSR modell alkalmazása során a négyes tagolás (gaz-
dasági, környezeti, belső szociális és külső szociális fe-
lelősség) értelmezése időnként fejtörést okozott. 
Az önértékelésre alapozott fejlesztési projektek kapcso-
lódnak a Manufaktúra hosszú távú stratégiai elképzelé-
séhez. Az önértékelési módszer alkalmazásával a stra-
tégiai elképzelések és a hétköznapi események kapcso-
lata kimutatható, a megtett intézkedések a stratégiából 
következnek, abból levezethetők. 
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Cégünk a bizonyítéka annak, hogy az amerikai vállalati 
kultúra és a multinacionális környezet magában hor-
dozza a nyitottságot és a befogadó készséget. 

A munkavállalók és a társadalom iránti felelősségvállalás 
átgondolt, tudatos stratégia mentén működik. Ez a stra-
tégia segíti a kapcsolatok fejlesztését a munkatársakkal, 
valamint a társadalom különböző szereplőivel (civil szer-
vezetek, helyi közösségek, szakmai szervezetek), to-
vábbá fontos alapja a cég környezet iránti elkötelezett-
ségének. 

• A Jabil gyártótevékenysége révén nagy mennyiség-
ben használ földgázt és elektromos áramot, ezért 
energiafelhasználásunk csökkentésére számos prog-
ramot vezettünk be, amelyek, amellett, hogy kímélik a 
környezetet, még a költségeinket is csökkentik. 

20 éves a Magyar Minőség Társaság 
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Nagy gondot fordítunk arra, hogy munkavállalóink szá-
mára egyenlő bánásmódot és esélyegyenlőséget bizto-
sítsunk. Kidolgoztuk esélyegyenlőségi tervünket és fo-
lyamatosan dolgozunk azon, hogy munkahelyet teremt-
sünk azok számára is, akiknek nehéz, vagy szinte lehe-
tetlen az elhelyezkedésük a fizikai akadályok miatt. 

Eddigi sikereink, amire büszkék vagyunk: 

Felelősségvállalás minden területen 

FFeelleellőőssssééggvváállllaallááss  mmiinnddeenn  tteerrüülleetteenn  aa  JJaabbiill--nnééll  
DDaannkkóó  VViikkttóórriiaa  --  MMoonnookk  KKiinnggaa  

  

A tiszaújvárosi Jabil egy olyan amerikai gyökerű multina-
cionális cégcsoport tagja, amely a világ első számú 
elektronikai vállalatainak a beszállítója: napjainkban 22 
országban, 59 gyáregységgel rendelkezik és több, mint 
110 000 alkalmazottat foglalkoztat. A Jabil Circuit Inc.-t 
1966-ban alapították Detroitban. A Jabil név a két ala-
pító, James Golden és William E. Morean keresztnevé-
ből tevődik össze. 
A zöldmezős, több lépcsőben megvalósított beruházás 
keretében mára 54 ezer négyzetméter alapterületű 
tiszaújvárosi gyár első gyártócsarnokát 2000 augusztu-
sában adták át. A vállalat folyamatosan növekszik, je-
lenleg három gyártócsarnokban közel 8000 embert fog-
lalkoztat. A tiszaújvárosi Jabil a magyarországi GDP és 
export jelentős hányadát adó elektronikai ipar meghatá-
rozó vállalata, az észak-magyarországi régió egyik ve-
zető gazdasági szereplője. A Jabil Tiszaújváros 2010-es 
árbevétele elérte 276 milliárd forintot, ezzel a nemzetközi 
vállalatcsoport globális árbevételének jelentős hányadát, 
az európainak pedig felét állítja elő, ezzel a termelési 
értékkel a Jabil a hazai cégek top 50-es listáján szerepel 
évek óta. 

  

A Jabilról 

Megjegyzés
Jabil Circuit Magyarország Kft.Központ: 3580 Tiszaújváros, Huszár Andor út 1.Telephelyek: Tiszaújváros, SzombathelyAlkalmazottak létszáma: 9000 főTulajdonosi kör: Jabil Circuit Luxemburg II S.a.r.l (Luxemburg), Jabil Circuit Netherlands B.V (Hollandia), Jabil Circuit Limited (Nagy-Britannia) Főbb termékek/szolgáltatások: elektronikai alkatrészgyártás többek között autóipar, védelmi, légi és gyógyászati ipar, távközlés és szórakoztatóelektronika területére

Megjegyzés
Üzletág koordinátor, Jabil Circuit Magyarország Kft.

Megjegyzés
EFQM vezető, Jabil Circuit Magyarország Kft.
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11..  áábbrraa  KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  ttöörreekkvvéésseeiinnkkéérrtt  aa  JJaabbiill  

ccssooppoorrttoonn  bbeellüüll  eelliissmmeerréésstt  kkaappttuunnkk,,  aammeellyyeett  GGrraaeemmee  
EEllddeerr  eeuurróóppaaii  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  mmeenneeddzzsseerr  aaddootttt  áátt  

• Évente vezetőségünk személyes találkozóra hívja a 
helyi intézmények, civil szervezetek képviselőit. Ezen 
alkalmak célja kétirányú, egyrészt a gyárvezetés is-
merteti társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos 
álláspontját és célkitűzéseit, másrészt megismeri a 
helyi közösségek támogatási es együttműködési igé-
nyeit és javaslatait a kultúra, az oktatás, az esély-
egyenlőség, a munkaügy, az egészségügy és a sport 
területén. 

• A Sinosszal (Siketek és Nagyothallók Országos Szö-
vetsége) közösen szerveztünk siketek es nagyothal-
lok számára gyárlátogatást. A továbbiakban a tobor-
zásaink alkalmával a szóbeli tájékoztatás mellett egy 
jeltolmács is segít a későbbi munkavállalóinknak, 
hogy minden fontos információt megkapjanak. Azóta 
több siket munkatárs dolgozik a vállalatnál. Emellett 

belső jelnyelvtanfolyamot indítottunk trénerek, cso-
portvezetők, adminisztrátorok számára, hogy ez által 
is segítsük siket és nagyothalló munkatársaink kom-
munikációs lehetőségeit. 

Elkötelezettség a CSR kiválóságért 
2009-ben végzett EFQM önértékelés kapcsán felismer-
tük, hogy szükség van a társadalmi felelősségvállalás 
területének fejlesztésére egy átgondolt és tudatos straté-
gia mentén.  
• 2010-2011-ben részt vettünk a Szövetség a Kiválósá-

gért Közhasznú Egyesület és az Alternate Kft. által 
közösen meghirdetett “Elkötelezettség a CSR Kiváló-
ságért" programban, ezzel is bizonyítva, hogy jelen-
tős lépéseket teszünk a társadalmi felelősségvállalás 
területén. A programban való részvétel segít megis-
merni erősségeinket és fejlesztendő területeinket. 
Első lépésként a CSR gyakorlatunkra koncentráló 
önértékelést végeztünk az EFQM Modell CSR keret-
rendszerére épülő kérdőíves Excel formátumú eszköz 
használatával, melyet a fenti szervezetek biztosítottak 
számunkra. 

Sikeres lépések 
Az önértékelés során meghatározott fejlesztési területe-
ket sorrendbe állítottuk, mely alapján 2011-ben a követ-
kező programokat indítottuk el: 
Zöld Iroda Program: 

 
22..  áábbrraa  ZZöölldd  IIrrooddaa  llooggóó 
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Úgy ítéltük meg, szükség van a környezetvédelmi tuda-
tosság javítására, a vezetők és irodai dolgozók példa-
mutatására. A program során elsősorban az irodák üze-
meltetését megvizsgálva, majd továbbfejlesztve szeret-
tünk volna a környezeti vonatkozásokon javítani. 
A program céljai: 
• Munkatársaink figyelemfelhívása a környezettudatos 

gondolkodásra, valamint a saját, személyes felelős-
ségük tudatosítása a társadalom által okozott károk 
enyhítésében. 

• Kellemes, barátságos munkakörnyezet kialakítása. 
• Energia- és vízfelhasználás csökkentése. 
• Az irodai papírhasználat mérséklése. 
• Környezetvédelmi kampányokban való részvétel. 
• Irodai műanyag hulladék mennyiségének jelentős 

csökkentése. 
Elért eredmények: 
• Zöld Iroda csapat megalakulása. 
• Környezetvédelemmel kapcsolatos témákban figye-

lemfelkeltő, elgondolkodtató hírlevelek, különböző 
nyilatkozatok a helyi médiában és a Rádió Jabil-ben. 

• Jeles napok népszerűsítése. 
• Faültetés a Föld Napja alkalmából. 
• Részvétel a „Bringázz a Munkába!” kampányon. 
• Névre szóló fém bögrék az eldobható PS poharak he-

lyett. 
• Az irodai papírmennyiség csökkentésére az irodán 

keletkező kartondobozokból készített „Firkapapír-do-
bozok” kihelyezése. 

• Energia- és víztakarékosságra ösztönző, elgondol-
kodtató matricák kihelyezése. 

• Perlátorok felszerelése az irodai részlegekben talál-
ható összes csapra. 

• Ajándéktollak újrahasznosított papírból készült tol-
lakká cserélése. 

• Környezetkímélő takarítás „bevezetése” 
szerződésmódosítással a takarítást végző céggel. 

• Az anyavállalat által indított „Do Your 2” környezetvé-
delmi programban való részvétel/ sikeres bevezető 
kampány. 

 

 
33..  áábbrraa  DDoo  YYoouurr  22  llooggóó 

• Belső intranetes felület létrehozása a környezetvé-
delmi kommunikáció javítására. 

 

 
44..  áábbrraa  MMuunnkkáábbaa  bbrriinnggáázzuunnkk  
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55..  áábbrraa  VVeezzeettőőiinnkk  ffáátt  üülltteettnneekk  aa  FFöölldd  NNaappjjaa  aallkkaallmmáábbóóll  

Mentor program: 

 
66..  áábbrraa  MMeennttoorr  pprrooggrraamm  llooggóó  

2010 decemberében egy menedzsment tréningen hatá-
roztuk meg ezt a fejlesztési területet. Bár az önértéke-
lésben a munkatársak oktatására vonatkozó 3.2-es te-
rületet viszonylag magas, 75%-os eredménnyel értékel-
tük, úgy ítéltük meg, hogy e területen mindenképpen to-
vábbi fejlesztésekre van szükség két okból is: 

• Hirtelen magas létszámemelkedés várható irodai 
területen 2011-ben, 

• A szakmai oktatás mellet az új irodai munkavállalók 
beilleszkedését segítő humán területeken is támoga-
tást kell biztosítanunk. 

A program céljai: 

• a program keretein belül mentor és mentorált között 
hatalmi viszonyoktól mentes, kétoldalú, tudatosan lét-
rehozott, kölcsönös előnyökkel járó kapcsolat alakul-
jon ki, illetve 

• a program végén minden résztvevő -a mentor, a 
mentorált, a vezető és a szervezet- pozitív eredmé-
nyekről számoljon be. 

Elért eredmények: 

• Az új kolléga beilleszkedése tervezetten és megfelelő 
támogatással történik, a szervezeti kultúra több csa-
tornán történő átadásával. 

• Az új dolgozó problémamegoldó képessége gyorsab-
ban fejlődik, előbb képes eredményesen ellátni mun-
kaköri feladatát. Segítséget kap a feladata elvégzé-
séhez, számára a mentor folyamatos visszajelzést 
biztosít, rendelkezésére áll a kérdések, problémák 
megoldásában, megbeszélésében. 

• A vezető számára ezáltal biztosított, hogy a mentorált 
rövidebb időn belül nyújt jobb teljesítményt. A mentor 
munkájáért elismerést kap a szervezettől, a 
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mentorálási tapasztalat előnyt jelent magasabb pozí-
cióba lépéskor. 

A mentor programot egy pilot csapat indításával kezdtük 
2011. márciusban, mely bevezető program július végén 
zárul. Ekkor lehetőségünk nyílik az első tapasztalatokat 
levonni, meghatározni a fejlesztési pontokat, melyek be-
vezetése után útjára indíthatjuk a továbbfejlesztett prog-
ramot. 
CSR tudatformálás a Jabilban 
Az önértékelés során úgy találtuk, hogy bár számos CSR 
tevékenységet folytatunk, sok esetben dolgozóink nem 
tudnak programjainkról. 
A fejlesztés célja: 
• A dolgozók folyamatos tájékoztatása. 
Elért eredmények: 
• májusban kiadtuk első hírlevelünket a társadalmi fele-

lősségvállalás témakörében, 
• a Jabil rádióban rendszeresen nyilatkoznak a külön-

böző programok szervezői a tervezett eseményekről, 
elért eredményekről, 

• a Jabil képújságon keresztül is próbálunk eljutni a cég 
összes dolgozójához, mely a gyár számos részén ki-
helyezett monitorokon folyamatosan olvasható. 

Bevezettünk egy általános oktatást CSR témában a tel-
jes dolgozói állomány részére, valamint ezt integráltuk a 
felvételt követő, a munkába állást megelőző, valamennyi 
dolgozó számára kötelező bevezető tréningbe is. 
Programtapasztalatok 
A programban megismerkedhettünk az önértékeléssel, 
ami sokkal hatásosabb, mint egy harmadik fél általi audit, 
mert itt mi magunk szembesülünk az erősségeinkkel, 
fejlesztendő területekkel, hiányosságainkkal. 

Az egymásnál tett látogatások, szakmai napok rendkívül 
sok érdekes információt és tanulási lehetőséget tarto-
gattak, annak ellenére, hogy más-más iparágból érkez-
tünk, volt mit tanulnunk egymástól. Nagyon fontos, hogy 
a programban részt vevők között kialakult kapcsolatok 
révén, a program szervezésén kívül is felkereshettük 
egymást és megbeszélhettünk kérdéseket, megoszthat-
tunk anyagokat. A program szervezői mindig rendelke-
zésünkre álltak egy-egy kérdés felmerülésekor, vagy 
amikor elbizonytalanodtunk. 
A programot azért ajánlom jó szívvel, mert profi szerve-
zésben, színvonalas segítséget és rendkívül tartalmas 
programokat kaptunk, és mindannyian sokat tanultunk a 
társadalmi felelősségvállalásról, önértékelésről, elkötele-
zettségről, minőségszemléletről. 

 
77..  áábbrraa  PPiilloott  MMeennttoorr  CCssaappaatt  
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MMuunnkkaa,,  ccssaalláádd,,  kköörrnnyyeezzeett,,  

vvaaggyyiiss  aazz  NNII  HHuunnggaarryy  KKfftt..  ttáárrssaaddaallmmii  ffeelleellőőssssééggvváállllaallááss  pprroojjeekkttjjeeii  
PPaattaakkii  CCssaabbaa  

  
NI Hungary Kft. 
A National Instruments Corporation 1976-ban alakult, az 
amerikai Texas állam fővárosában, Austinban. A vállalatot 
három mérnök alapította azzal a céllal, hogy a mikroelekt-
ronika legújabb eredményeit a mérés- és automatizálás 
technológiában használja fel. 
A National Instruments Corporation megalakulása óta 
csúcstechnológiájú termékfejlesztés egyik kiemelkedő kép-
viselőjévé vált. Fejlődése során a vállalat vezető szállító-
jává vált a számítógép műszerezésű hardver és szoftver 
termékeknek, amelyeket mérnökök, kutatók, fejlesztők al-
kalmaznak szerte a világon az ipari mérés és automatizá-
lás, illetve az oktatás és kutatás területén.  
A társaság mára több mint 40 országban rendelkezik köz-
vetlen értékesítési vállalattal és az USA-n kívül számos 
kutató-fejlesztő központtal. Két termelő üzeme közül az 
egyik az Egyesült Államokban, a másik Magyarországon 
található, Debrecenben gyártják az NI hardver termékeinek 
több, mint 90%-át. 
A cég 2001 májusában helyezte el a debreceni gyár alap-
kövét. A gyár és irodaépület kivitelezése 2001 októberére 
fejeződött be, ezt követően indulhatott az első gépsor tele-
pítése, a próbagyártás, majd a sorozatgyártás. A debreceni 
üzem létrehozásakor a fő profil a hardvergyártás volt, mára 
azonban számos olyan tevékenység is átköltözött Debre-
cenbe, amely nem kapcsolható közvetlenül a gyártáshoz, 
ilyen például az európai és amerikai irodákat támogató 

Service Center, könyvelést végző pénzügyi csoport, vagy a 
nemzetközi disztribúciós központ. A megalakulás óta a 
vállalat a globális szolgáltatások kiépítése, az informatika, 
technológiai fejlesztés, pénzügy és ellátási lánc területén 
ért el jelentős eredményeket. Büszkék vagyunk arra, hogy 
olyan munkahelyet teremtünk, ahová munkavállalóink szí-
vesen járnak be dolgozni és örülünk a közösen elért sike-
reinknek. 
Társadalmi felelősségvállalás az NI Hungary Kft-nél 
Az NI Hungary Kft. EFQM modellel való kapcsolata 2008-
ban egy, a minőségirányítási osztály által koordinált 
Recognised for Excellence pályázaton megszerzett öt csil-
lagos elismeréssel tovább erősödött. A cég 2010 nyarán 
csatlakozott a CSR pályázathoz, azzal a céllal, hogy a már 
meglévő tevékenységét a benchmarking-ok során keretbe 
foglalja és esetlegesen fejlessze, illetve a tapasztalatcsere 
folyamán feltárult egyéb lehetőségeket kiaknázza.  
NI óvoda projekt 
A projekt célja az NI-os munkavállalók gyermekeinek óvo-
dába való bekerülésének megkönnyítése egy intézményi 
kapcsolat segítségével. Szerződésben meghatározott ke-
retek között támogatjuk a februárban kiválasztott óvodát, 
mely az előre megfogalmazott elvárásainak a legmegfele-
lőbb. 
Az érintett gyermekek számát februárban felmértük, így ez év 
szeptemberében az előre jelentkezett szülők gyermekei kezd-
hetik meg az óvoda-évet.  

Megjegyzés
NI Hungary Kft.Központ: 4031 Debrecen, Határ út 1/aTelephelyek:2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 14. 1. em.Tulajdonosok: külföldi tőkeAlkalmazottak létszáma: több mint 1000 fő Debrecenben, és több mint 50 fő BudaörsönFőbb termékek/szolgáltatások: hardvergyártás, szolgáltatási központ, disztribúciós központ

Megjegyzés
Manufacturing Quality Manager, NI Hungary Kft.
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A projekt fókusza nemcsak a rugalmas bekerülés, hanem az 
intézményi körülmények fejlesztése is, így a gyermekek mo-
dernebb környezetben cseperedhetnek. 
Mutasd meg magad projekt – kiállítás-sorozat munkavállaló-
inktól 
A projektnek köszönhetően munkavállalóink több lehetőséget 
kapnak arra, hogy megmutassák kreativitásukat, hiszen egy 
egész kiállítás-sorozatot indítottunk fotó, festmény, gyöngyfű-
zés, ruha-tervezés, és egyéb kategóriákban. Ezáltal megis-
mertetjük mindenkivel környezetünk sokszínű egyéneit, akikről 
nem sokat tudunk. 
 

 
11..  áábbrraa  LLóórráánntt  MMiikkllóóss::  HHiitteemm  bbiizzoonnyyssáággááhhoozz,,  CCssííkkssoommllyyóó  22000099  

  
22..  áábbrraa  KKááddáárr  AAnniittaa::  TTáávvoollbbaa  MMeerreennggőő  

„Légy Te is önkéntes!" kampány 
„Az önkéntesség egy igen elfogadott és népszerű tevékeny-
ség az Újvilágban - amerikai anyavállalatunk ennek megfele-
lően évek óta mintaszerűen tevékenykedik ezen a területen. A 
felsővezetés döntése alapján szeretnénk anyavállalatunk jó 
példáját követni, illetve 2011 az európai önkéntesség éve 
nagyszerű apropót szolgáltatott ennek a projektnek az elindí-
tásához. Non-profit szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot és 
a projekt során 34 különböző önkéntes munka lehetőséget 
biztosítottunk munkavállalóinknak.”. 
Programtapasztalatok 
A találkozók során a résztvevő vállalatokkal való kapcsolat-
építés és tudásmegosztás nagy segítség volt, ami hosszútá-
von meghatározhatja a stratégiát, és az abban lévő konkrét 
megvalósítási lehetőségeket. Az önértékelésnél használt kér-
déslista remek alkalom volt arra, hogy az egyébiránt szerte-
ágazó, társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékeny-
ségeket csokorba foglaljuk, a követendő gyakorlatokat össze-
gyűjtsük, illetve a beszélgetések során felmerült lehetőségeket 
bővebben megvitassuk, priorizáljuk. 
__________________________________________________________________________________________   
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TTeessttrree  sszzaabbootttt  ttáárrssaaddaallmmii  ffeelleellőőssssééggvváállllaallááss  

MMaattyyaassoovvsszzkkiinnéé  BBuurrii  AAddrriieennnn  
  
  

Nyírségvíz Zrt. 
A ‘90-es évek elején a magyarországi társadalmi–gazda-
sági átalakulások időszakában az önkormányzatiság ki-
szélesedő eszménye alapján a nyíregyházi agglomeráció 
közműtulajdonossá vált önkormányzatai a térség ivóvíz-
ellátását, valamint szennyvízelvezetését-tisztítását saját 
tulajdonú szervezetben akarták megvalósítani. E célból 
1992-ben alapították meg a Nyíregyháza és Térsége 
Víz- és Csatornamű Vállalatot. 
A Társaság tevékenysége felkeltette a térségben lévő 
önkormányzatok figyelmét is, ezért tulajdonosainak 
száma -és ezzel együtt működési területe is- növeke-
désnek indult.  
Meghatározó esemény volt a vállalat életében, hogy 
1996-ban megszerezte a vagyonkezelési jogot a műkö-
dési területen lévő állami tulajdonban maradt víztermelő 
telepekre is. Ezzel az ellátásához szükséges teljes ellá-
tórendszer a Társaság kezébe került, mely nagy lehető-
ségeket nyitott meg a cégstratégia végrehajtására.  
1996. november 1-jei hatállyal a vállalat részvénytársa-
sággá alakult -NYÍRSÉGVÍZ Zrt. néven- és tulajdonosai 
sorába immár a Magyar Állam is belépett. A Társaság az 
óta ebben a formában, de folyamatosan növekvő műkö-
dési területen látja el szolgáltatási feladatait, beteljesítve 
tulajdonosai minőségre, hatékonyságra és a távlatos 
eszközbiztonságra vonatkozó szándékát. 
A működési területen a vízellátottság gyakorlatilag teljes 
körű. A szennyvíz csatornázottság 62 %-os. Tevékeny-

ségünk jellege miatt -a gazdasági területen túl- szoros 
természeti, környezeti és társadalmi beágyazottságban 
végezzük feladatainkat. 
A legfontosabb alapanyagunk a helyben termelt nyers-
víz, mely tisztítás után válik fogyasztásra alkalmassá, és 
az ivóvíz-felhasználás során keletkező szennyvíz, melyet 
tisztítás után juttatunk vissza a természetbe. 
A vezetékes közszolgáltatói tevékenységből adódóan 
lehatárolt földrajzi körzetben fejtjük ki piaci aktivitásunkat. 
Ez alapvetően meghatározza a vevőkört és kapcsolat-
rendszerünket. 2000-től az ISO9001; ISO 14001; ISO 
22000–es szabványokra épített Integrált Irányítási Rend-
szert működtetünk. A minőségkultúra elemei között 
megtalálható a TQM filozófia és annak széles körben al-
kalmazott módszerei, valamint az EFQM modell és ön-
értékelés. A stratégia középpontjában a fogyasztói (ve-
vői) elégedettség áll. A stratégia további fókuszai a ta-
nulás és fejlődés, valamint önálló BSC nézőpont a társa-
dalmi felelősségvállalás. 
A Társaság 2007-ben építve a Társaság értékeire 
külföldi piacon is megjelent. Az ukrajnai Kárpátalján, 
Beregszász központtal, a várossal közösen 
megalakította a Kárpátvíz-Vodakanal Kft-t. A 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. értékeire, minőségkultúrájára 
alapozva, eszköz-technológia, illetve szaktudás oldaláról 
támogatja Beregszász és vonzáskörzetének életminőség 
javulását. 

Megjegyzés
 Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.Központ: 4400, Nyíregyháza Tó u. 5.Ellátási terület: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati részén 49 település, ellátott lakosok száma 255.000 főAlkalmazottak létszáma: 393 főTulajdonosi kör: 49 települési önkormányzat és a Magyar ÁllamFő szolgáltatások: közcélú vízi közmű létesítmények üzemeletetése, - víztermelés, -kezelés, -elosztás, szennyvízelvezetés és –tisztítás  

Megjegyzés
Kommunikációs referens, Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.  
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Társadalmi felelősségvállalás 
Tevékenységünk alapvető és legfőbb stratégiai célja a 
fogyasztók jó minőségű ivóvízzel történő ellátása és a 
területen keletkező szennyvizek teljes körű összegyűj-
tése, elvezetése és tisztítása a rendelkezésre álló erőfor-
rások hatékony kihasználásával. A fenntarthatóság nem-
csak egy eszmény a Társaságnál, hanem napi tevé-
kenységünk vezérfonala, hisz munkavállalóink feladataik 
során folyamatosan kapcsolatba kerülnek a környezettel, 
a fogyasztókkal, mindezt úgy téve, hogy a hatékonyság 
és a jövőtudatosság vezérli őket. Ennek megfelelően elő-
remutatóan járnak el a környezet védelme és terhelésé-
nek csökkentése terén, a szennyvíztisztítási és vízbázis-
védelmi projektek megvalósításában. A társadalmi fele-
lősségvállalás részének tekintjük a szervezet számára 
legfontosabb erőforrás, a munkatársak erkölcsi elismeré-
sét, megbecsülését és alkotó tevékenységeik támogatá-
sát is. A dolgozók folyamatos oktatásával, készségeik, 
képességeik intenzív fejlesztésével, valamint a jövőt 
szolgáló tudományos-kutatási projektekben történő aktív 
szerepvállalásaikkal igyekeznek jó példát mutatni más 
szolgáltató cégek számára. 

 
11..  áábbrraa  AA  NNyyíírrssééggvvíízz  ccééllrreennddsszzeerree  

 
22..  áábbrraa  CCSSRR  HHuunnggaarryy  DDííjj  22000099  

 
33..  áábbrraa  AA  mmuunnkkaattáárrssaakk  eelliissmmeerrééssee  
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44..  áábbrraa  ÓÓvvjjuukk  aa  tteerrmméésszzeetteett  

 
55..  áábbrraa  EEggéésszzssééggüünnkkrree!!  

A visszajelzések -2009-ben a CSR Hungary Különdíj 
nagyvállalati kategóriában és 2011-ben a Közép- és Ke-
let-európai Legjobb Munkahely eredményei- bizonyítják, 
hogy Társaságunk jó úton halad. Az érintettek érdekei-

nek szinergiájára épülő stratégia, a következetesség és 
a munkatársak elkötelezettsége együttesen hozta meg 
számunkra e szép sikereket. 
Elkötelezettségünket és missziónkat az előző néhány 
képpel illusztráljuk. 
Részvétel az „Elkötelezettség a CSR Kiválóságért” 
programban 
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. már a kezdetektől elkötelezett volt 
mind a társadalmi felelősségvállalás, mind pedig az üz-
leti kiválóság iránt. Az „Elkötelezettség a CSR Kiválósá-
gért” program éppen e két terület egyesítésével kiváló 
alkalmat nyújtott a Társaság számára arra vonatkozóan, 
hogy az önértékelő eszköz segítségével felülvizsgálja a 
szervezetnél már működő CSR gyakorlatokat. Ezen ön-
értékelés eredményeit felhasználva újabb lehetőség nyílt 
a Társaság munkatársainak, hogy az elemzés alapján to-
vábbi fejlesztési lehetőségeket és irányokat azonosítsa-
nak be. A munka eredményeképpen a menedzsment há-
rom fejlesztési alternatívát jelölt ki és vállalta egy éven 
belül a projektek megvalósítását. 
Fejlesztési projektek és eredmények 
Polifoszfátos vízkezelés 
A Társaság szolgáltatási területei közül -a laboratóriumi 
eredmények alapján- Tiszadada Víztermelő telep ellátási 
területén a legmagasabb a víz keménységi foka (az EU-s 
határ értékén belüli, de az ellátási terület többi rendsze-
rétől keményebb a víz). A helyszínen kérdőíves felmé-
rést végeztünk, mely alapján a fogyasztók körében egy-
értelművé vált ennek zavaró hatása. 
A fejlesztési projekt célja: a víz keménységi fokának 
csökkentése volt 
Elért eredmények: A fejlesztés eredményeképpen újfajta 
technológiát alkalmazunk, melyet az ÁNTSZ engedélye-
zett. A kísérleti stádium lezárult, a fogyasztók visszajel-
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zései igazolják, hogy a vízkő-kicsapódás mérséklésére 
irányuló kísérlet eredményes volt, így a Tiszadadai Víz-
műben bevezettük ezt a technológiát. 
Darus autó ponyvaszerkezetének átalakításával a 
szennyvízátemelők szivattyúcsere folyamatában a mun-
kafolyamat könnyítése és hatékonyságának növelése 
A fejlesztési projekt célja: A szivattyú cserék folyamatá-
nak optimalizálására műhelyautó ponyvatartó szerkeze-
tének átalakítása, a vezérlő balesetmentes helyre történő 
áthelyezése, munkatársak bevonásával. 
Elért eredmények: A daru ponyvatartó szerkezetének át-
alakítása, a ponyva mozgás könnyítési lehetőségének 
kidolgozása és a vezérlő áthelyezése a beszállító bevo-
násával közös szellemi munka eredményeként történt 
meg. Így a munkafolyamat ideje lerövidül, valamint ez 
kevesebb fizikai igénybevételt jelent a munkavállalóknak, 
így javulnak a munkakörülmények. 
A szennyvízben lévő gyógyszermaradványok eltávolí-
tása, mikrobiológiai lebontása 
A fejlesztési projekt célja: A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a Nyír-
egyházi Főiskolával közösen kutatásokat végez a 
szennyvízben lévő gyógyszermaradványok eltávolítása 
érdekében. 
Elért eredmények: A kísérletekből és az azt követő mé-
résekből kiderült, hogy az alkalmazott LC-MS módszer 
alkalmas mind a négy, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és a Nyíregy-
házi Főiskola által közösen vizsgált hatóanyag mérésére, 
mindhárom mintamátrix esetében (érkező szennyvíz, tá-
vozó-tisztított víz, illetve szennyvíziszap). 
Az adatsor elemzésével megállapítható, hogy két ható-
anyag esetében (ibuprofen és naproxen) mind a telepi 
tisztító, mind pedig a kísérleti berendezés gyakorlatilag 
teljesen eltávolítja az érkező vízben lévő hatóanyagot. A 
ketoprofen esetében az érkező vízben lévő átlagosan 

0,44 ng/ml mennyiségű hatóanyagot a telep átlagosan 
35%-os, a kísérleti berendezés viszont átlagosan 49%-
os hatékonysággal eliminálja. Érdekes eredmények ta-
pasztalhatóak a diklofenak esetében, ahol a telepre ér-
kező szennyvízben lévő hatóanyag koncentrációja min-
den esetben alacsonyabb, mint a telepi, illetve a kísérleti 
berendezésből távozó tisztított víz koncentrációja. 
Ez a tendencia megegyezik a budapesti szennyvíztisztító 
telep esetén mért értékekkel, az oka viszont egyelőre 
ismeretlen. A recirkulációs iszapban egyik hatóanyag 
esetében sem tapasztalható jelentősebb mértékű akku-
muláció, így a szennyvíziszap mintamátrix további vizs-
gálata egyelőre nem indokolt. A kísérleti eredmények 
értékelése után a témában újabb célkitűzések születtek.  
Programtapasztalatok 
Az eltelt közel egy év alatt a Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesület és az Alternate Kft. közös szerve-
zésében a résztvevők telephelyein megtartott „nyílt CSR 
napokon” több alkalommal adódott lehetősége a prog-
ramban közreműködő szervezeteknek valamint a pro-
jektet felvállaló szakmai partnereknek az egymástól való 
tanulásra és a jó gyakorlatok átvételére. 
Számos kiváló megoldást láttunk, több mindent tanul-
tunk, ugyanakkor mindannyiunk számára nyilvánvalóvá 
vált, hogy a társadalmi felelősségvállalás terén minden-
kire alkalmazható, kizárólagos, „egyen” megoldások nin-
csenek. 
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Vannak nagyon jól működő tevékenységek, amelyeket a 
vállalatok a saját arculatukra szabhatnak, de a szerve-
zeteknek a saját területükön, önmagukhoz képest kell 
megtalálniuk és felvállalniuk azokat az egyedi és csak az 
adott cégre jellemző legjobb megoldásokat, amelyekkel a 
közel s távoli jövőben igazán a legjobbak közé kerülhet-
nek. 
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NNaaggyy  lleehheettőősséégg,,  ssookk  kkiiss  pprroojjeekktttteell  aa  CCSSRR  kkiivváállóóssáágg  ffeelléé  

PPáállffyynnéé  HHuusszzkkaa  ÁÁggnneess  
  

Sinergy Kft. tevékenysége 
A Sinergy Energiaszolgáltató Beruházó és Tanácsadó 
Kft.-t az RWE EnBW társaságok többségi tulajdonában 
lévő ELMŰ Nyrt. és ÉMÁSZ Nyrt. alapította 1999-ben. 
Társaságunk alapítása óta 3 fő üzleti területen, az ipari 
energiaellátás (TVK Erőmű, TVK Vízelőkészítő, 
BorsodChem Erőmű és Gőzkazán), az épület energetika 
(MOM-Park Energiaközpont), és a táv-hőellátás 
(Tiszaújváros, Kazincbarcika, Ózd, Sárospatak, Buda-
pest Füredi utca, Rózsakert Fűtőerőművek) területén te-
vékenykedik. A kapcsolt hő-és villamos energia-termelés 
mellett komoly hangsúlyt helyez a megújuló energiafor-
rások (Felsődobsza, Gibárt Vízerőművek) alkalmazására 
is. Tevékenységünket a Budapest Központ irányításával 
12 telephelyen 132 munkavállaló foglalkoztatásával lát-
juk el. 
Társadalmi felelősségvállalás 
Napjainkban egyre több jel mutat arra, hogy növekszik 
azok tábora, akik felismerték, és magukévá tették a tár-
sadalmi felelősség vállalás elvét. 
A társadalmi felelősségvállalás számunkra egyet jelent a 
növekvő gazdasági teljesítménnyel, a versenyképes és 
hatékony energiaszolgáltatással, felelős munkáltatóként 
a biztonságos és stabil munkahelyek megteremtésével, 
szakmailag képzett, versenyképes bérekkel rendelkező, 
elégedett munkavállalók alkalmazásával, környezeti ha-

tásaink csökkentésével, a társadalom, illetve közvetlen 
környezetünk támogatásával és a nyílt átlátható műkö-
dés biztosításával, amit mindenki számára elérhetővé 
teszünk a Fenntarthatósági Jelentéseink kiadásával. 

Az ez irányú tevékenységünk mérésére és fejlesztésére 
jó lehetőségnek tartotta a Társaság vezetése a CSR ki-
válóság pályázathoz való csatlakozást, egyetértve a pá-
lyázat céljával, hogy az EFQM modell alapkritérium 
rendszerére épülő önértékelésre alapozva, alacsony 
erőforrás igényű, viszonylag rövid idő alatt megvalósít-
ható projektek végrehajtásával fejlesszük tevékenysé-
günket. A most elvégzett CSR önértékelés kellő tapasz-
talatokat adott a teljes körű EFQM modell szerinti önér-
tékeléshez. 

Mindezek ellenére is felmerül a gondolat, hogy vajon az 
általunk végzett tevékenység mennyire felel meg az üz-
leti kiválóság modelljének, mennyire végezzük sikeresen 
a CSR tevékenységünket, milyen fejlődési lehetőségeink 
vannak. 

Fejlesztési projektek és eredmények 

Elkötelezettség a CSR kiválóságért 

Az önértékelés eredményeiből adódó fejlesztési projek-
teket rangsorolva négy projekt megvalósítását tűztük ki 
célul, figyelembe véve azon szempontokat, hogy a kivá-
lasztott projektek szolgálják a Társaság céljait, politikáját, 
jövőképét, legyenek hatással a kulcsteljesítményeinkre, 

Megjegyzés
Sinergy Energiaszolgáltató Beruházó és Tanácsadó Kft.Központ: 1138. Budapest Váci út 76.Telephelyek: 12 telephelyTulajdonosok: ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt.Alkalmazottak létszáma: 132 főFőbb termékek/szolgáltatások: ipari energiaellátás, épület energetika, táv-hő ellátás, megújuló energia

Megjegyzés
EBK vezető, Sinergy Energiaszolgáltató Beruházó és Tanácsadó Kft.
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valamely működési elem hiányát pótolják, fejlesszék a 
működési folyamatainkat és az érdekelt feleink elége-
dettségét is növeljék. 
Projektjeink az alábbiak voltak: 
1. Üzleti stratégia alkotás folyamatára eljárásrend kidol-

gozása, ennek megfelelően stratégiai célok megfo-
galmazása, CSR szempontok figyelembe vételével 

A projekt során kidolgoztuk a stratégia tervezés folya-
matát, ez megjelent igazgatói utasítás keretében, így ré-
szévé vált a szabályozási rendszerünknek, pótolva egy 
hiányzó működési elemet, fejlesztve működési folyama-
tainkat. 
A tervezési folyamat alapján átdolgoztuk a Társaság 
stratégiáját, amely lefedi az üzleti és támogató területe-
ket, a CSR tevékenységünkre is kiterjedően. 
Fontos eredménynek tekintjük, hogy a stratégiai nyilat-
kozat kiadásával, minden munkavállaló tudja, hogy mi-
lyen alapelvek szerint kell dolgoznia és munkájával mi-
lyen stratégiai célkitűzések megvalósulásához járul 
hozzá. 
Az új elvek és folyamat alapján elkészített stratégia le-
hetőséget nyújt arra, hogy a Társaságunk gyorsabban 
tud alkalmazkodni a változó piaci viszonyokhoz, az általa 
kitűzött célok pontosabban lebonthatók a szervezeti egy-
ségek és dolgozók szintjére, ezáltal a Társaság eredmé-
nyessége és társadalmi megítélése is javul. 
 
 
 

2. Benchmark folyamat kialakítása a szervezeten belül, 
mini kiválóság program megvalósításával. 

A projekt megvalósításának célja a Társaság benchmark 
tevékenységének fejlesztése volt, mini kiválóság prog-
ram megvalósításával. 
A program során szakmai napot szerveztünk, ahol a te-
lephelyek előadások keretében bemutatták, hogy hogyan 
szervezik meg és végzik el a főberendezések karban-
tartását, kitérve annak biztonságos végrehajtására is. 

 
11..  áábbrraa  EEggyymmáássttóóll  ttaannuullááss  --  mmiinnii  kkiivváállóóssáágg  pprrooggrraamm  

Az előre kialakított szempontrendszer alapján a résztve-
vők értékelték a bemutatott tevékenységet, ezt követően 
a team vezető intézkedési tervet állított össze a legjobb 
gyakorlat Társaságon belüli meghonosítására. 
A különböző karbantartási módszerek összehasonlítása 
és azokból a legjobb gyakorlatok elterjesztése, az egy-
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mástól való tanulás közvetlenül hozzájárult a munkavég-
zés minőségének, biztonságának a javulásához, a mun-
kateljesítmény növekedéséhez, és a jóváhagyott intéz-
kedési terv biztosítani fogja a folyamatok további fej-
lesztését is. 
3. Dolgozói elégedettség felmérés alapján jóváhagyott 

intézkedési terv kidolgozása 
Társaságunk évek óta készít, illetve készíttet dolgozói 
elégedettség felmérést, de az eredmények tükrében sem 
sikerült korábban hatékony intézkedéseket megfogal-
mazni és végrehajtani. A fejlesztési tevékenység célja, 
így egy jóváhagyott intézkedési terv kidolgozása volt. 
Az intézkedési terv alapja a 2010 évben elvégzett mun-
katársi elégedettség mérés eredményei voltak, kiegé-
szítve jelen projekt során végzett fókuszcsoportos be-
szélgetések összegzésével. A fókuszcsoportos beszél-
getéseket tanácsadó cég folytatta le ezzel is biztosítva 
az anonimitást, valamint kielégítve azt a kettős cél, 
amely egyrészt feltárja az előző elemzés hátterében hú-
zódó mélyebb okokat, másrészt pedig javaslatokat, ötle-
teket gyűjtsön a fejlesztendő területekkel kapcsolatban. 
A meghatározott erősségek és fejlesztendő területek tük-
rében kiadtuk az intézkedési tervet, amelynek végrehaj-
tása kapcsán többek között átdolgozzuk a vállalat telje-
sítményértékelő rendszerét, hatékonyabbá válik az in-
formációáramlás az intranet népszerűsítésével, egyéni 
és társasági célú kompetenciafejlesztés valósul meg, ez-
zel hozzájárulva a dolgozók igényeinek, aggályainak ki-
elégítéséhez, megválaszolásához és ezáltal elégedett-
ségük növeléséhez. 
 
 

4. Zöldiroda programban való részvétel 

 
22..  áábbrraa  ZZöölldd  iirrooddaa  ookklleevvééll  

A projekt megvalósításának célja, hogy Társaságunk az 
irodai tevékenysége során környezeti teljesítményét ja-
vítani tudja, azzal, hogy részt vesz a Budapesti Központi 
irodájával a KÖVET Egyesület által meghirdetett Zöld 
Iroda Programban. 
A projekt során felmértük irodánk alapállapotát, azono-
sítottuk az erősségeket és a fejlesztendő területeket, és 
javaslatokat fogalmaztunk meg intézkedésekre, amelyek 
priorizálásával dolgoztuk ki a célokat és feladatokat, fe-
lelősök határidők és költségek megjelölésével. 

Magyar Minőség XX. évfolyam 09k nyilvános különszám 2011. szeptember 45/48 oldal

Fő célkitűzéseink voltak munkavállalóink környezeti tu-
datformálása, a zöldiroda működés szabályozása, a 
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szelektív hulladékgyűjtés korszerűsítése, energia, vízfel-
használás, közlekedésből származó kibocsátások csök-
kentése, valamint az irodai működés környezeti hatásá-
nak számszerűsítése az öko-lábnyom módszerével. 
Ezen célkitűzések megvalósítása kapcsán kidolgoztuk a 
zöldiroda 10 alapelvét, és beépítettük a szabályzata-
inkba, oktatásokat tartottunk, az összegyűjtött papírt ga-
rantáltan újrafelhasználásra adjuk át, megszüntettük a 
palackos vízfogyasztást, bevezettük a telekocsi rend-
szert, és kiszámoltuk a 2010 éves irodai öko lábnyomun-
kat, ami 1,59 gha/fő-re adódott. 
A projekt egyik legfontosabb eredménye a fentieken kí-
vül, hogy sok környezettudatos munkavállaló segítette a 
célok sikeres megvalósítását. 
Programtapasztalatok 
A projekt során kapott önértékelési módszer, és az abból 
generálódó eredmények szemléletesek voltak, ennek 
megfelelően jól tudtuk azonosítani az erősségeket és a 
gyengeségeket, valamint az eredményeket rangsorolni.  
Az önértékelés szakaszában a pályázat kiírók által szer-
vezett, a jó gyakorlatok áttekintésére szolgáló szakmai 
napok szintén hasznosnak bizonyultak a projektek terve-
zésénél. 
Ajánljuk a CSR kiválóság programot azoknak, akik sze-
retnék szisztematikusan áttekinteni a CSR tevékenysé-
güket, képesek szembenézni a valós helyzettel, kis lépé-
sekkel hatékonyan, sikeresen szeretnék fejleszteni vál-
lalati felelősségvállalási tevékenységüket, szeretnének 
tanulni a legkiválóbbaktól és természetesen a projektben 
résztvevő szervezetektől, és nem utolsó sorban szeret-
nek lelkesen csapatmunkában dolgozni. 

____________________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

SSzzíívveess  ffiiggyyeellmméébbee  aajjáánnlljjuukk!!  
 

XXXX..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  22001111..  
rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt  

november 2-5. 
 

A 
Magyar Minőség Társaság 

időszerű pályázatai 
 

 Magyar Minőség Háza Díj 2011.  

 Az Év (szakterület megnevezése) Irá-
nyítási Rendszermenedzsere 2011. 

 Minőség Szakirodalmi Díj 2011. 

 Magyar Minőség Portál Díj 2011. 

 Magyar Minőség eOktatás Díj 2011. 

 

____________________________________________________________________________________________  
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXXX..  éévvffoollyyaamm  0099kk  nnyyiillvváánnooss  kküüllöönnsszzáámm  22001111..  sszzeepptteemmbbeerr  

Budapest Airport: cél a kiválóság - Fókuszban a 
felelősség és a környezettudatosság – 
Szarvas Gábor

  
Elkötelezettség a CSR Kiválóságért – egy új 
eszköz a vállalati felelősségvállalás hatékony 
fejlesztéséhez – 
Urbán Katalin - Szabó Kálmán

Értékteremtés felelősséggel – Kállai Tamás 

Erősebb gazdaszellem, színesedő 
partnerkapcsolatok  – 
Radicsné Szerencsés Terézia

 

 

TTAARRTTAALLOOMM  

A Főszerkesztő előszava 
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„Időtlen szépség – örök érték” 
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. részvétele a 
2010-2011. évi CSR projektben – 
Dr. Ködmön István 

Felelősségvállalás minden területen a Jabil-nél - 
Dankó Viktória - Monok Kinga 

Munka, család, környezet, vagyis az NI Hungary 
Kft. társadalmi felelősségvállalás projektjei – 
Pataki Csaba 

Testre szabott társadalmi felelősségvállalás - 
Matyasovszkiné Buri Adrienn 

Nagy lehetőség, sok kis projekttel a CSR kiválóság 
felé – Pálfyné Huszka Ágnes 
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