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SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK
Tisztelt Olvasó!

Ez évi 1. számunkban éves programunkat úgy fogalmaztuk meg, hogy tájékoztatni fogjuk olvasóinkat
 a többi között  a minõség és fejlesztésének társadalmi vonatkozásairól, a fenntartható fejlesztésben,
a környezet megóvásában elfoglalt szerepérõl, és általánosságban, a szervezetekkel szemben fellépõ
aktuális kihívásokról is. E programba illeszkedik ez a számunk is. Ezt  januári vállalásunk mellett 
több esemény is idõszerûvé teszi. Így pl.:
 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság márciusban kerekasztal-beszélgetésen tárgyalta az EU
Fenntartható Fejlõdés Stratégiája (SDS) és a Lisszaboni Stratégia (LS) összefüggéseit és állást foglalt, hogy az SDS-ben nagyobb szerepet kellene betölteni az öko-innovációnak és a szociális innovációnak. Egyes szakértõk az SDS és az LS egyesítése mellett érveltek.
 Az EFQM Prágában Common Interest Day sorozatában tartott konferenciát a társadalmi felelõsségvállalás aktuális kihívásairól, beleértve a Kiválóság Modell szerepét a CSR-ben (beszámoló a
hírek között).
 Az UNIDO és a horvát kormányzati szervek közremûködésével Zágrábban, márciusban a közép- és
kelet európai kkv-k számára rendeztek nemzetközi CSR konferenciát és workshopot.
 Júniusban Bécsben az UNDP szervezésében vitatták meg a CSR szerepét a befektetésekben.
 Budapesten is több, nagy létszámú rendezvényen vitatták meg a téma hazai helyzetét és kilátásait,
szakmai folyóiratok különszámokat szenteltek e gondolatkörnek.
E számunkban a témakör kiváló mûvelõit  a többi között  az említett kül- és belföldi rendezvények
egyes elõadóit és résztvevõit kértük fel, hogy minél sokoldalúbban mutassák be a lényegesebb fogalmakat, ismereteket, összefüggéseket és nem utolsó sorban az ellentmondásokat, a leküzdendõ nehézségeket és a visszahúzó erõket. Reméljük, hogy  ha nem is voltunk képesek egyetlen folyóiratszámba sûríteni a témakör minden vonatkozását  mégis sikerült annak fõ vonásait és jelentõségét megismertetni.
Szerkesztõbizottság

A fenntarthatóság és a minõség
Marosán György*
A minõséget a fogyasztó elvárásainak való ellentmondásmentes megfelelésként szokták meghatározni.1 Az ellentmondásmentes szó azt hangsúlyozza, hogy már a termék jellemzõinek kialakítása folyamán tekintetbe vették, összehangolták és
egymáshoz illesztették a fogyasztó igényeit, a termék mûszaki paramétereit, és az elõállítás és
használat folyamatát. A fogyasztói elvárások kifejezés arra utal, hogy a minõség megítélésében a
végsõ szót a fogyasztói értékítélet  megveszi-e és
mennyiért a terméket  mondja ki. A fogyasztó
igénye azonban folyamatosan változott az elmúlt
század során. A Maslow-féle szükséglet-hierarchia
lépcsõin felfelé lépkedve fokozatosan változtak
igényei, és ezzel együtt módosult a társadalom
minõségrõl vallott felfogása is.2 Így a minõség,

amely kezdetben a termék szûken vett mûszaki
paramétereire vonatkozott, egyre inkább a társadalmi elvárásokat is tükrözõ értelmet nyert. Elõször csak a tartósságot és alkalmazhatóságot
tekintették a minõséget befolyásoló tényezõknek.
A következõ szinten a forma, a használat egyszerûsége, biztonságossága és gazdaságossága vált a
minõség elmaradhatatlan elemévé. Végül az
elmúlt évtizedben a használat egész életciklusát
tekintetbe vevõ fenntarthatóság szempontja
került elõtérbe. Így a gyártás, az alapanyagok és a
használat környezetkímélõ volta, a visszaforgatást (re-cycling) lehetõvé tevõ szerkezet és szervezõdések is a minõség meghatározó tényezõjévé
váltak. De mi is az a fenntarthatóság és miért
került a figyelem homlokterébe?

* Fõiskolai tanár (BGF  KKF)
1
Marosán György. Termelés és szolgáltatás menedzsment. ÁVF jegyzet. 2002. 268. oldal
2
Marosán György. A siker receptje. Kossuth Kiadó 2003.
3
Alexander Haim. The Vest-Pocket CEO. Prentive Hall. 1990. 11. oldal.
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A fenntarthatóság fogalma
Az ember  bárhol éljen is  szereti az otthonosságot: ragaszkodik korábbi életmódjához, fenntartaná megszokott létfeltételeit. Az elmúlt évtizedben
egyre több területen kérdõjelezõdött meg életünk
hagyományos kereteinek a fenntarthatósága. A
fenntarthatóság szem elõtt tartása a kezdetektõl a gazdálkodással összefüggõ gondolkodás
része. Már a család gazdálkodásának is alapja,
hogy a háztartás  az ökonómia kifejezés a görög
oeconomia, a háztartás átgondolt szervezése kifejezésbõl származik  hosszútávon fennmaradjon,
sõt, gyarapodjon. A hétköznapi gondolkodás
bolondnak tartja azt az embert, aki nem gondoskodik vagyonának megõrzésérõl. Ám ennél konkrétabb értelemben, minden normális vállalkozó
ennek logikájához illeszti tevékenységét. Amikor
tehát nap, mint nap eldönti, hogy mennyi forrást
visz be, illetve von ki az üzletébõl, mindig tekintettel van a hosszú távú mûködõ- és fejlõdõképességre. Az élet logikájának mond ellent, ha  véletlenül, vagy tudatosan  egy vállalkozás feléli
vagyonát. A fenntarthatóság így a vállalkozások
gazdaságtanának is elválaszthatatlan része.3 Ez a
logika mûködteti a fedezeti-pont számítást, amely
arról nyújt információt, hogy adott költségek és
kibocsátás mellett képes-e nyereséget termelni a
vállalkozás. De a cégek piaci értékét is a hosszútávú fennmaradás hallgatólagos feltételezése alapján
határozzák meg: a jövõbeli összes nyereség jelenértékét kell kiszámítani, feltételezve, hogy az adott
vállalkozás elvileg végtelen ideig tevékenykedik. A
fenntarthatóság szemléletét érvényesítik ezért az
általános számviteli alapelvek is. A vállalkozások
elemzésének fontos kiindulópontja, hogy azok
tevékenységüket hosszú távon akarják folytatni.
A fenntarthatóság követelményének tekintetbe
vétele azonban nemcsak a családi-, és a vállalati-,
hanem a nemzetgazdaság szintjén is mind fontosabbá válik. Itt a fenntarthatóság  mint Antal
László megállapítja könyvében  két alapvetõ elv
gyakorlati érvényesítését jelenti.4 Egyrészt a nemzetgazdaság nem növekedhet külsõ gazdasági partnereinek rovására. Másrészt nem háríthatja át a
növekedés terheit a jövõbeli nemzedékekre sem. A
valóságban azonban a politika  ezt minden rendszerváltó ország gazdaságtörténete igazolja  pillanatnyi érdekeitõl vezettetve megkísérelte figyelmen kívül hagyni a fenntarthatóság követelményét. A növekedés külsõ forrásokon alapuló fel-

3
pörgetése  az intézményrendszer fejletlensége
miatt  néhány évvel késõbb szükségképpen lefullasztotta a gazdaság motorját. A gazdaságpolitikák e húzd meg, ereszd meg  Parkinson-kórhoz
hasonló  rángásainak következményeként a társadalmak rendre visszacsúsztak oda, ahonnan elindultak, csak frusztráltabbak, idegesebbek, és bizalmatlanabbak lettek az emberek. Láthatjuk hát,
hogy az emberek évezredek óta a fenntarthatóságot szem elõtt tartva mûködtetik háztartásukat,
évszázadok óta vállalkozásukat, sõt néhány évtizede nemzetgazdaságukat is. Miért új, és üdvözlendõ
akkor a globális rendszerre alkalmazni a fenntarthatóság gondolatát? Egyáltalán, miért kellett éles
küzdelem ahhoz, hogy ez a fogalom polgárjogot
nyerjen a közgazdasági gondolkodásban? A válasz
igen egyszerû: a fenntarthatóságnak többféle koncepciója alakult ki, és ezek szemlélete és vonatkoztatási rendszere alapvetõen különbözik.
Az erõs és a gyenge fenntarthatóság
A szakirodalom megkülönbözteti a gyenge és az
erõs fenntarthatóság fogalmát. Ez nem egyszerû játék a szavakkal, hanem fontos szemléleti
különbséget takar. A piacgazdaság hagyományos
szemlélete az ún. gyenge fenntarthatóság logikáját követi. Ez két fontos  és elsõ közelítésben
valóban érvényes  feltételezésre épít: a szükségletek helyettesíthetõségére és tényleges piaci
kicserélhetõségére. Csupán a pénzesítés, majd
az átszámítás mértéke változhat személyektõl és
helyzetektõl függõen. Így helyettesítheti egymást
a csirke- és a disznóhús, a fehér- és a rozskenyér,
a TV és a színház, a személyautó és a tömegközlekedés, sõt a pihenés és a több munkával, nagyobb
jövedelembõl elérhetõ, nagyobb fogyasztás. Mindaddig, amíg a fizikai (és pénz-) tõke hatékonyságának növelése biztosítja, hogy a vagyon értéke
fennmaradjon és a szükségletek is kielégítést
nyerjenek, addig a gyenge fenntarthatóság elve
nem sérül.6 Összemérhetõnek és egymásba átszámíthatónak tûnik az egészség és a vagyon, a nyugalom és a fogyasztás, a családi együttlét és a szervezeti hatalom gyakorlása, amely eltávolíthat a
családtól. Ha kiirtjuk az erdõt, hogy gyárat építsünk, vagy papírt állítsunk elõ, nõ a nemzeti jövedelem, míg ha háborítatlanul hagyjuk a természetet, nem gyarapszik. A mohó fogyasztás a GDP-t
növeli, míg a mértékletesség megakasztani látszik
a gazdaság lendületét. A 20. század utolsó harma-

Antal László. Fenntartható-e a fenntartható növekedés? Közgazdasági Szemle Alapítvány. 2004.
Charles Pearson . Economics and the Global Environmemt. Cambridge University Press. 2000. 476. oldal
6
Anil Markandya, Patrice Harou, Lorennzo G. Bellu, Vito Cistulli. Environmental Economics for Sustainable Growth. Edward
Elgar 2002.
4
5
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dában azonban a gyenge fenntarthatóság alapfeltételezései megkérdõjelezõdtek. A változást
mutatja az ökológiai lábnyom koncepciójának térnyerése. A társadalmak környezetükre gyakorolt
hatása  értelemszerûen  arányos az emberek
számával. Kétszer annyi ember, kétszer annyit
fogyaszt  ennek elõállításához kétszer annyi
alapanyagot használ fel, és következményeként
kétszer annyi szennyezést bocsát ki a természetbe
, összességében tehát kétszer nagyobb hatást
gyakorol környezetére. Ám a kifejtett hatás függ
az anyagi fogyasztás mértékétõl is. A kétszer
nagyobb egy fõre jutó fogyasztású közösség hatása a környezetre kétszer nagyobb, mint a fele
olyan fogyasztásúé. A harmadik tényezõ, amely
szintén befolyásolja  bár nem lineárisan  a környezetre gyakorolt hatást, az alkalmazott technológiák természete. Másként befolyásolja a környezetet a természeti társadalmak alapvetõen organikus jellegû termelése, fogyasztása és szennyezése,
mint az ipari társadalmaké, amelyek növekvõ
mértékben támaszkodnak kitermelt, átalakított
és nehezen lebomló anyagokra. Végsõ soron az
ember és közösségének környezetésre gyakorlat
hatását e három tényezõt szorzatával lehet leírni:
I=PAT
ahol az I a hatás (impact), a P a népesség száma
(population), A az egy fõre jutó bõség (affluence), a
T pedig a fogyasztáshoz és a termeléshez felhasznált technológia falánksága.7 A fenti képletben
egyszerûen hatásként jelölt tényezõt az elmúlt
évtizedben rendkívül szemléletes fogalommal az
un. ökológiai lábnyommal (ÖL) írták le. Az ökológiai lábnyom  miként a szó sugallja  egy társadalom újratermelését biztosító feltételeket, az
újratermeléshez szükséges összes anyagot és energiát magában foglaló teljes ökológiai teret jelenti a
közvetlen lakó- és munkahelyén, valamint az adott
közösség szokásos társadalmi életterén kívül.8
Az emberiség ökológiai lábnyoma  részben a
népességszám, részben a fogyasztás emelkedésével  folyamatosan nõtt az évezredek során. A
termelési forradalmak is jelentõsen megváltoztatták. Voltak hatások, amelyek csökkentették
és voltak, amelyek növelték méretét. A mezõgazdasági, majd az ipari termelésre való áttérés
technológiai újításai részben csökkentették,

mert kisebb területen lehetett megtermelni az
egy fõre jutó terméket. Ugyanakkor egyre nõtt a
megszerezhetõ javak gazdagsága, az emberek
igénye, és az alkalmazásba vett technológiák
falánksága. A gyorsulva növekvõ népességszám tendenciaszerûen növelte a közösségek
ökológiai lábnyomát. Amíg a közösségek tovább
nyújtózkodhattak környezetükben, az ökológiai
lábnyom észrevétlen maradt, amint azonban
túlnõtt életterük takaróján  a társadalmak
vagy kényszerûen alkalmazkodtak, vagy összeomlottak. Ilyen társadalmi katasztrófák  példáink is mutatták  elõfordultak, de kivételnek
számítottak a múltban. A 20. század utolsó harmadában azonban az emberiség egésze elérte
bolygónk határát. Nem nyújtózkodhat tovább.
Az emberiség ökológiai lábnyoma a Föld az
1900. évi ökológiai kapacitásának 50%-áról,
1950-re annak 65%-ára emelkedett. Jelenleg a
Földön mintegy 11.4 milliárd hektár élelmiszertermelésre kihasználható földterület, és tengeri
terület található. Ha ezt elosztjuk az emberiség
létszámával, akkor minden egyes emberre átlagosan 1.9 hektár jut. Csakhogy míg egy afrikainak alig 1.2 hektár az ökológiai lábnyoma, addig
egy nyugat-európai 5 hektárt, egy amerikai
pedig 9.6 hektárt használ. Mindezt számításba
véve az ezredfordulón a Föld átlagos fogyasztójának 2.3 hektár volt a tényleges ökológiai lábnyoma, miközben a Föld eltartási kapacitása 1.9
hektár volt. Vagyis már ma  miközben tízmilliók éheznek  az emberiség ökológiai lábnyoma
legalább 20%-kal túllépte a Föld méreteit. Ha a
jelenlegi demográfiai, fogyasztási, és technológiai trendek folytatódnak, akkor 2050-re az emberiség ökológiai lábnyoma túlhaladja a Föld ökológiai kapacitásának 220%-át.9
A fenntarthatóság mérõszámai
Tényként kell tehát elfogadni: világunk nem végtelen, a javak nem mindig cserélhetõk ki egymással, és vannak dolgok, amelyek értéke pénzben
nem fejezhetõ ki pontosan. Ezek a felismerések
módosították a nemzetgazdaság szûk pénzügyi
szemszögbõl történõ megítélését.10 A nemzetek
rendelkezésére álló boldogság-javak számbavételére és nyomonkövetésére szolgáló mutatószámrendszer kezdetben kizárólag a termelés és az
anyagi fogyasztás tényezõit vette tekintetbe. A

Paul Erlich  Anne Erlich. The Population Explosion. New York Touchstone. 1990. 58-59. oldal, és Thomas F. Homer-Dixon.
Környezet, szûkösség, erõszak. Typotex Kiadó. 2004. 79-81. oldal
8
Wouter Van Dieren. Taking Nature into Account. Copernicus 2001. R. York, E. Rosa, T. Dietz. Footprints on the Earth. American Sociological Review. 2003 Vol.68 (April 279-300) és E.O. Wilson. Minden egybecseng. Typotex Kiadó 2003.338. oldal
9
Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows. A növekedés határai (harminc év múlva) Kossuth Kiadó 2005. 17. oldal
7
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múlt század közepén a közgazdaságtan abból
indult ki, hogy a nemzetek és polgáraik gazdagsága az elõállított és a piacon megvásárolható termékekkel arányos.11 Ám  mint a késõbbi kritikák
megmutatták  a GDP sem a közösségi jólétet, sem
pedig egyéni életminõséget nem fejezi ki kellõ pontossággal. Így megkezdõdött a valóságot jobban
tükrözõ mutatószám-rendszerek kialakítása. A
folyamat némileg ahhoz hasonlít, ahogyan a jólét
és a biztonság növekedésével az egyének mérlegelésében elõtérbe kerülnek az egyre magasabb Maslow-lépcsõk tényezõi. Az országok gazdagodásával
a minõsítés szempont-rendszere finomodik és eltolódik: az anyagi gazdagság tényezõi és a piacon
megvásárolható fogyasztás tárgyai mellett lényeges lesz, egyrészt az is, ahogyan ezeket a javakat
alkalmazzák és elosztják. Másrészt egyre fontosabbá válnak a nem anyagi, és nem feltétlenül
piaci tényezõk. Ugyanolyan egy fõre jutó GDP
mellett jelentõs különbség lehet például a népesség átlagos várható élettartalma között, amely
nyilvánvalóan lényeges a jólét megítélésében.
A szakemberek elõször a Fizikai Élet-minõség
Mutató (Physical Quality of Life Index  PQLI)
társadalmi mutatószámmal igyekeztek kibõvíteni
a növekedést jobban leíró mértékegységet.12 Ez az
összetett mutató bár pontosabb képet nyújtott a
társadalmi jólét valóságos szintjérõl, ám tényezõi
nem voltak statisztikailag kellõképpen megragadhatók és egy sor módszertani ellentmondást is tartalmaztak. Ezért e mutatószámok szintézisébõl az
ENSZ keretében folyó kutatások egy új  a GDP
finom-beállítására szolgáló és az adott ország
humán fejlettségének szintjét jelzõ  mutatót, a
Human Development Indexet (HDI) formáltak
ki. Az egyén lehetõségeinek kibontakozását tükrözõ HDI-t három, egyaránt fontos tényezõ együttese alapozza meg.13 Ezek:
 az életszínvonal (amit az egy fõre jutó GDP
értékével mérnek),
 az élethossz (amit a születéskor várható élettartammal mérnek),
 az oktatásban megszerzett tudás (amit az iskolázottság arányával mérnek).

5
A HDI összetettebb képet festett a társadalom
és tagjaik valóságos helyzetérõl, mint a GDP. A
hagyományos értelemben vett fogyasztás mellett
hangsúlyozza az egészségben és alkotásban eltöltött, és értelmes választásokat lehetõvé tevõ
emberi életet. Ez átrendezi a GDP-ben mért sorrendet: elõre sorol egyes, az anyagi fogyasztás
szemszögébõl szegényebb, és hátrább, más,
gazdagabb társadalmakat. Az USA-t például a
GDP szerinti 2. helyrõl a 7. helyre sorolja viszsza, Norvégia viszont a GDP szerint 8. helyrõl a
HDI élére kerül. A HDI szerint Svédország 15
hellyel jobb helyezést ér el, mint a GDP alapján,
míg Írország 9 hellyel rosszabbat. A HDI  most
bevezetett fogalmainkkal  kiterjeszti a fenntarthatóság fogalmát az emberi tõke összetevõire is.
Ám a növekedés valóságos értékének megítéléséhez még ez sem elegendõ. A további pontosítás
érdekében egész sor mutatószám-rendszert fejlesztettek ki.14 Ezek között a legnagyobb jelentõségre a Genuine Progress Indicator (GPI)
mutatószám-rendszer tett szert.15
A GPI a gazdasági statisztika túlságosan anyagi fogyasztásra és a megvásárolható szolgáltatásokra összpontosító jellegét törekedett kiegészíteni. Ennek érdekében számításba veszi a növekedés többnyire elhanyagolt környezeti költségeit
is. Ezek az akaratunktól független társadalmi
költségek  a környezet leromlása, az élõ fajok
számának csökkenése vagy a bûnözés esetleg a
bürokrácia növekedése  a gazdasági növekedés
elmaradhatatlan velejárói. Költségek a szónak
abban az értelmében, hogy a növekedés kedvezõ
hatásaival szemben elkerülhetetlenül jelentkeznek
és leküzdésük komoly ráfordítást igényel. A GDP
és a GPI trendje az 1980-as évektõl fokozatosan
szétválik: az adatok arra utalnak, a jólét növekedése ellenére, a jól lét egyáltalán nem nõ.16
A GPI szemlélete már az erõs fenntarthatóság fogalmát tükrözi. Az erõs fenntarthatóság
túllép még a pénzügyi, a fizikai és az emberi
tõkét együttesen tekintetbe vevõ modellen is.
Alapja, hogy a Föld fenntartható fejlõdéséhez a
felsoroltakon kívül nélkülözhetetlen az ún. ter-

Taking nature into account. A Report to the Club of Rome. Editor: Wouter Van Dieren Copoernicus. 1996 142. oldal
Richard W. England. Alternatives to Gross National Product: A Critical Survey. In: Human Well_being and Economic Goals.
Edited by Frank Ackerman. Island Press. 1998.
12
A Human Suffering Index az alábbi összetevõket foglalja magában: várható élettartam, napi kalória, tiszte vízhez való hozzáférés, csecsemõk oltási aránya, középiskolai beiratkozás, GNP, inflációs ráta, egy fõre jutó telefon, politikai szabadság, polgári
jogok. (Richard W. England. In. Human Well-Being and Economic Goals.389. oldal.
13
Human Development REPORT. 2002. United Natioions Develpoment Program.
14
Robert W. Kates, Thomas M. Parris, Anthony A. Leiserowitz. What is sustauinable development? (Goals, indicators, values, and
practices) Environment. 2005 april. 9-22. oldal
15
Taking nature into account. A Report to the Club of Rome. Editor: Wouter Van Dieren Copoernicus. 1996 148. oldal valamint,
A világ helyzete 2004. Föld Napja Alapítvány. 2004. 33-34. oldal
10
11
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mészeti tõke folyamatos, zökkenõmentes és
egyensúlyra vezetõ újratermelése is. A természeti tõke viszont közvetlenül kapcsolódik a természet naturális rendszeréhez, ami  mint láttuk  rendszerré kapcsolódó, konkrét hálózatok
összessége. Így az erõs fenntarthatóság logikája
szerint nem engedhetõ meg a természeti rendszer olyan változtatása, amely kiiktatná az
ökológiai rendszer fontos elemeit. Ezért létkérdés az erõs fenntarthatóság számára a biodiverzitás megõrzése. A gyenge fenntarthatóság számára valamilyen állatfajta eltûnése, egy helyi
ökológiai közösség megroppanása érzelmileg
lehangoló és esztétikailag hátrányos, de ha a
fizikai és a pénztõke megmaradt, a rendszert
nem érte kár. Az erõs fenntarthatóság azonban
tekintetbe veszi az egyik vagy másik faj végleges
kipusztulásával járó, gyakran nehezen felmérhetõ kockázatokat is. Pótolhatatlan, semmilyen
többlet-befektetéssel nem orvosolható hiány
vagy zavar keletkezhet. Ebbõl fakadt az erõs
fenntarthatóság három alapszabálya:
 a megújuló forrásokat a természetes megújulásnál lassabb ütemben szabad hasznosítani,
 a hulladék mennyiségét az érintett rendszerek
felvevõképessége alatt kell tartani,
 a meg nem újuló forrásokat pedig legfeljebb
olyan ütemben szabad kiaknázni, amilyen
ütemben azok helyettesítõit megtaláljuk.17
A stabilitást megalapozó kulturális minta
A világ mai helyzete  gondoljunk az élet legkülönbözõbb területein felbukkanó súlyos gondokra,
és zavarokra  egy globális válság körvonalait rajzolják szemünk elé. Politikai és ideológiai válságokat jósolt az együtt élõ civilizációk kapcsolatait
elemzõ  nagy vihart kiváltott  Huntington
könyv.18 Hasonló pályát futott be a 70-es évek elején született Növekedés határai címû Római
Klub elemzés. Összeomlást elõrevetítõ komor jóslatai bestsellerré avatták a könyvet, majd a közvélemény elfelejtkezett róla. Szerzõik évtizedek
múltán, az elmúlt években tértek vissza korábbi
kutatásaik eredményére és szembesítették jóslataikat a bekövetkezett változásokkal. Az eredmények méginkább megerõsítették korábbi jelzéseiket.19 A 30 évvel ezelõttihez képest  amikor 20302040 tájára jósolták az összeomlást  helyzetérté-
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kelésük egyszerûsödött és súlyosbodott. Egyszerûsödött, a szónak abban az értelmében, hogy ma
már csak kevesen vonják kétségbe a korlátozottá
válást, a globális környezeti problémákat és a
fogyasztás-orientált életmodell folytathatatlanságát. Súlyosbodott, amennyiben az emberiség már
a túllövés szakaszában van, mikor ökológiai lábnyoma meghaladja a fenntartható szintet, de még
nem elég nagy ahhoz, hogy olyan változásokat
kényszerítsen ki, melyek csökkentenék (azt).20
Az elõttünk álló évtized igazi kérdése ezért az:
miképpen vezérelhetõ át az emberiség egy fenntartható növekedés pályára. A helyzet mérlegeléséhez idézzük emlékezetünkbe a társadalmak
összeomlása forgatókönyvének  J. Diamond által
azonosított  öt lépését:
1) a kibontakozó folyamatok szükségszerû következményeinek elõrejelzésére való képtelenség,
2) a problémák valóságos súlyának fel nem ismerése,
3) az akciók nem a megoldást, csupán a tünetek enyhítését célozzák,
4) érdek-konfliktusok akadályozzák a szükséges
teendõk végrehajtását,
5) a késlekedés miatt olyan súlyossá válnak a problémák, hogy a megoldásukra a közösség egyszerûen nem rendelkezik eszközökkel.21
Az emberiség, a múlt század 70-es éveitõl  versenyt futva az idõvel  fokozatosan jutott el a
problémák elõrejelzése képességének megszerzésétõl, valóságos súlyuk felismerésén keresztül 
meghatározott területeken  a változást megalapozó tettekig. Volt, ahol számottevõ elõrehaladást sikerült elérni.22 Összességében azonban
napjainkra a globálissá válás és a fenntarthatóság megrendülése (a globális szûkösség erõsödése) az emberiség összeomlás-szerû válságával
fenyeget. A fokozatosan kifejlõdõ válság megoldása döntõen azon múlik: felismeri-e az emberiség,
hogy rossz irányban haladnak a dolgok, képes-e
azonosítani a valóságos problémákat, rendelkezik-e az ellensúlyozó lépések megtételéhez eszközökkel és elkötelezett-e ezek következetes megvalósításában? A minõség fenntarthatóságot is
felölelõ fogalmának elfogadása és általános alkalmazása  annak nemcsak gyenge, hanem erõs
értelmezésében  elmaradhatatlan része a gazdasági és a társadalmi fejlõdésnek.

Marosán György. Hogyan készül a történelem? Money-Plan Kiadó 2006. 180. oldal
Carl N. McDaniel John M Gowdy. Az édenkert kiárúsítása. Typotex Kiadó 2002. 136. oldal
18
Samuel Huntington. Civilizációk összecsapása és az új világrend átalakulása. Európa. 2002.
19
Lásd a könyv 1-10 forgatókönyv változatát. D, M, J R., D.M. A növekedés határai (30 év múlva) Kossuth Kiadó 2005. 3-7 fejezet.
20
Donella Meadows, Jorgan Randers, Dennis Meadows. A növekedés határai. Kossuth Kiadó. 2005. 183. oldal
21
J. Diamond. Collapse (How societies choose to Fail or Survive) Allen Lane. 2005
22
Lásd az idézett könyv 5. fejezetét, amely az ózon-lyuk válság megoldását írta le.
16
17
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Vállalatok társadalmi felelõsségvállalása
Kényszer, versenyelõny vagy jófejség?
Fertetics Mandy*
Egyre többet hallani és olvasni a vállalatok
társadalmi felelõsségvállalásáról
a médiában, vállalatok és civil szervezetek
rendezvényein, sõt még kormányzati
programokban is. Mit is jelent ez
a fogalom, miért lesznek vállalatok
köztudatosak és milyen szerepet töltenek
be mindebben a vállalatok érintettjei?
Történeti áttekintés
A vállatok szerepérõl, identitásáról és felelõsségérõl minden korszakban beszéltek és fontos kérdésnek számított. Elvárjuk, hogy a vállalatok
olyan árukat és szolgáltatásokat állítsanak elõ,
amelyre szükségünk van és azokat juttassák el
hozzánk. Manapság azonban már nem elég, hogy
egy vállalat üzleti értelemben sikeres, több kell
ennél! A különbözõ érintettek olyan elvárásokat
fogalmaznak meg a vállalatok irányában, amelyek túlnyúlnak a sokak által értelmezett vállalati felelõsségen (ami általában a gazdasági felelõsséget jelenti). Mikre is gondolok? A környezetvédõk elvárják például, hogy környezetbarát technológiákat alkalmazzanak a vállalatok, legyen
környezetbarát a csomagolás és legyen tanúsított
ISO 14001. A törvények által elõírtnál szigorúbb
irányítási, minõségbiztonsági szabványok jönnek
létre, amelyek jóformán már alapelvárássá válnak a különbözõ pályázati elbírálásokon, beszállítói kiválasztásokon. Az önkormányzatok és helyi
lakosok elvárják, hogy a vállalatok részt vállaljanak olyan feladatokban is, mint például a parkosítás vagy játszóterek kialakítása. Jogosak-e ezek
az igények? Jó fej, aki partner ezekben, vagy
gonosz, aki nem vesz tudomást az iránta megfogalmazott elvárásokról? Kényszerpálya vagy
potenciális versenyelõny forrása?
Már Polányi Károly is a gazdasági rendszer
beágyazottságáról beszél, miszerint a gazdasági
intézmények a társadalmi intézmények szerves
részét képezik és azok fényében értelmezhetõ
jelentõségük. Ez alapján kijelenthetjük, hogy a
gazdaság tehát se nem különül el, se nem helyezkedik a társadalom és a természeti környezet
fölé. Ezáltal a vállalatok beágyazottságuk révén
kénytelenek megfelelni az érintettek elvárásai* közgazdász, környezeti menedzser  mandy_fertetics@gmx.net

nak. Az újkorban azonban olyan változások mentek végbe, amelyek a piaci gazdálkodókat felszabadították a különbözõ egyéb érintett csoportok
elvárásai alól. Adam Smith-t szokták emlegetni
(sajnos tévesen értelmezve gondolatait), miszerint a láthatatlan kéz gondoskodik a közjóról, a
vállalatoknak csupán gazdasági önérdeküket kell
követniük. Ez sajnos Smith elméletének nagyon
leegyszerûsített értelmezése. Bár úgy gondolta,
hogy a vállalatok egyéni önérdekkövetése a piac
hatékony mûködéséhez és ezáltal a társadalmi
jólét növekedéséhez vezet, de mindez csak meghatározott feltételek között mûködik. Az elmélet
világában ugyanis nincsenek elosztási problémák, nincsenek külsõ hatások, az egyének teljes
mértékben tájékozottak és átlátják döntéseik
következményeit, valamint a vállalatok tulajdonosai magánemberek, akik a helyi közösségbe
integráltan, helyi piacra termelnek (például a
mészáros és a pék). Talán a kisvállalkozások
piaca mûködhetne egy láthatatlan kéz segítségével, de manapság a globalizáció, a multinacionális cégek és a korlátolt felelõsségû vállalkozásformák, például a részvénytársaságok világában
nem értelmezhetõk.
A XIX. század második felétõl rohamosan
növekvõ ipari termelés, az ennek következtében
átrendezõdõ társadalmi rétegzõdés, a hirtelen
képzõdõ óriási vagyonok új helyzeteket és új
problémákat vetettek fel, ezt csak fokozta, hogy
ijesztõ mértékû hatalommal bíró vállalatbirodalmak jöttek létre. Ekkorra már látszott, hogy a
piac függetlensége és a vállalkozás szabadsága
társadalmi kontroll nélkül már nem biztos, hogy
a közjót szolgálja. Az a rendszer tehát, amely
rohamos tempóban képes nagy mértékû jólétet
teremteni, képes ártani a környezetnek és/vagy a
társadalomnak. A nagyvállalatokkal szembeni
attitûdváltásra a vállalatvezetõk és tulajdonosok
elsõ reakciója a jótékonykodás volt, vagyis egyéni
válaszok a problémákra (ez felveti a kérdést, hogy
mi alapján jótékonykodik egy menedzsment nem
a saját pénzével?). A piac ideológiáját és a vállalatok funkcionális igényét nem kellett bizonyítani,
és egyre elhalkultak azok a csoportok is, amelyek
a morális legitimációt is megkövetelték a vállala-
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toktól. Ekkortájt fogalmazta újra Friedman a vállalatok társadalmi felelõsségvállalását, amely szerinte kimerül a profit növelésében. Ezt a nézetet
sajnos máig is sokan, de szerencsére egyre kevesebben osztják.
Az 1960-as évek végén, 1970-es évek folyamán
aztán egy újabb bizalmi és legitimációs válságot
élhettünk meg. A gazdasági növekedés lelassult, a
természeti környezet egyre inkább veszélybe
került, nem tûntek el a társadalmi különbségek
(elsõsorban vagyoni értelemben), a vállalatok
hatalma pedig egyre ijesztõbb mértékben nõtt és
nõtt. (Hogyan is tudna egy olyan közgazdaságtan
mûködni, amely olyan axiómákra épül, hogy mindenki tökéletesen tájékozott és racionális döntésekre képes, minden jószág szûkös és helyettesíthetõ és minden társadalmi kölcsönhatás felfogható piaci folyamatként? A valóság ugyanis nem így
mûködik.) Ekkor az emberek újra kételkedni
kezdtek, és megváltozott a vállalatokkal szembeni nézetük, véleményük, álláspontjuk  elsõsorban Amerikában. Megfogalmazódott, hogy a piac
és a kormányzat nem képes bizonyos problémák
kezelésére, és ez nagyobb felelõsséget ró a vállalatokra. Innentõl fogva pedig szükségessé vált a
vállalkozások morális legitimációja is: bizonyítaniuk kell tevékenységük tisztaságát, és azt, hogy
tisztában vannak társadalmi súlyukkal és az
annak révén rájuk nehezedõ társadalmi felelõsséggel. Az egyre erõsödõ társadalmi elvárásokkal
párhuzamosan nõttek a gazdasági etikai mozgalmak, a fenntartható fejlõdés koncepcióját zászlajukra tûzõk száma és a felelõs vállalat koncepciója is egyre inkább terjed. Ezek kapcsán pedig felmerülnek olyan kérdések, mint a norma- és szabályrendszereknek való megfelelés, a vállalat,
mint állampolgár (corporate citizenship) vagy az
érintett-megközelítés (stakeholder elmélet). Vannak ugyan államok, ahol progresszív felfogásban
az állam beavatkozását tekintik megoldásnak, a
liberális piaci felfogás szerint azonban (pl. az
angolszász területeken) az állami beavatkozást
minimalizálni kell, viszont a vállalatoknak társadalmi felelõssége van. Carrol szerint például a
vállalatoknak négyféle felelõsségét lehet megkülönböztetni:
1) gazdasági (üzletileg életképesnek lenni);
2) jogi (a törvények, norma- és szabályrendszerek
betartása);
3) társadalmi (a vállalati politika részeként elvárt
szociális elemek pl. a munkavállalókkal való
bánásmód kapcsán);
4) etikai (amely már a megtermelt nyereség
elosztási kérdéseit feszegeti, vagyis adjál viszsza belõle).
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A profitnövelés érdekében a vállalatok egyre
elszántabbak lettek: kizsákmányolják dolgozóikat, mértéktelenül használják a természeti erõforrásokat és szennyezik a környezetet, veszélyes, káros termékeket állítanak elõ. Olyan szomorú és ijesztõ történeteket ismerhettünk meg,
mint például a Nike, mely a gyerekmunka alkalmazásával szerzett nyilvánosságot. A Shell a leselejtezett olajtank, vagy a nigériai állapotok kapcsán vált a Greenpeace célpontjává. Szerencsére
pozitív vállalati magatartást is láthattunk, mint a
Polaroid, amely kivonult Dél-Afrikából, ahol termékét diszkriminációs céllal használták. A környezeti problémák egyre szembetûnõbbé és fajsúlyosabbá váltak, és a szociális gondok mind globálisan, mind nemzeti szinten is komoly kérdéseket vetnek fel. Fejlõdünk egyre jobban, nõ a GDP,
a jólét, az egyének (egy jó részének személyes
életszínvonala), de milyen áron?
Mi a vállalatok társadalmi felelõsségvállalása és hol tartunk itthon?
Ahányan foglalkoznak a fenntartható fejlõdéssel,
annyi definíciót tudnánk összeállítani, hiszen
mindenki szereti a képlékeny koncepciót egy
kissé a saját szájíze szerint formálni. Talán még
az akadémikusok, akik megpróbálják tárgyilagosan nézni a fenntartható rendszert és elemeit (1.
kép), ugyanakkor a vállalkozók, közgazdászok a
gazdasági dimenziót emelik ki (2. kép), a szociológusok és szakszervezetek a szociális kérdéseket
hangsúlyozzák (3. kép), míg a környezetvédõk
természetesen a környezeti elemeket tartják
kulcsfontosságúnak (4. kép).

1. kép

2. kép

3. kép

4. kép

Ki hogyan értelmezi a fenntartható fejlõdést?
(Forrás: dr. Georg Winter)
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Az Institute of Business Ethics által használt
definíció a következõ: A vállalat által végrehajtott önkéntes cselekvés, amelynek célja, hogy reagáljon üzleti tevékenysége erkölcsi, szociális és
környezeti hatásaira, valamint megfeleljen a fõ
vállalati érintettek érdekeinek. A legfontosabb
talán az önkéntesség, az érintettek érdekeinek
figyelembevétele, mégpedig mind kerítésen belül,
mint azon kívül.
1996-ban már az Európai Unió is lépéseket tett
és platformot teremtett az EU társadalmi felelõsségvállalás iránt elkötelezett vállalatai számára.
A vállalatok társadalmi felelõsségvállalásának
következõ lépéseként a 2000-es Lisszaboni Csúcs
említendõ, aholis alapvetõ célként a versenyképesség fokozása lett megfogalmazva  ami a fenntartható fejlõdés veszélyes értelmezéséhez vezet a
gazdasági növekedés túlhangsúlyozásával. 2001
nyarán pedig kiadta a Zöld Könyvet, amelyben a
koncepciót próbálja körüljárni, mankókat megfogalmazni a vállalatoknak, valamint mindazoknak, akik érintettjeik lehetnek. A kiadvány alapján a CSR-t a fenntartható fejlõdés koncepciójának dimenziói mentén értelmezi. Végigveszi a
kerítésen belüli és azon kívüli értelmezési lehetõségeket (belsõ pl.: egészséges és biztonságos munkahely, bánásmód az alkalmazottakkal szemben,
változáskezelés képessége, környezetmenedzsment; külsõ pl.: kapcsolat helyi közösségekkel,
együttmûködés a beszállítókkal és az alvállalkozókkal, az emberi jogok tiszteletben tartása). EUs éllovasok ebben Nagy-Britannia, Dánia vagy
Belgium, az elõbbinél például független CSRminisztérium mûködik, jelezve annak fontosságát és integráltságát minden más tevékenységbe.
A volt szocialista országokban is egyre többet
beszélünk mára CSR-rõl, de figyelembe kell vennünk több különbséget, sajátosságot. Miközben
mind a vállalati (ipari), mind az egyéni fogyasztás
alacsonyabb szinten van, mint az Európai Unió
régi országaiban, a technológiák még nem olyan
fejlettek, így a termelés sokszor az indokoltnál
nagyobb terhet ró a környezetre. Ezekben az
országokban még nem olyan régóta van piacgazdaság, kapitalizmus vagy akár demokrácia, így
még nem olyan fejlettek az intézmények, nem
érettek a társadalmak (értékrendben) és még
nem elég régóta keríti hatalmába az embereket a
fogyasztói társadalom eufóriája. A bizalmi index a
különbözõ szereplõkkel szemben, valamint az
egyes szereplõk között alacsony (még a civil szervezetek tekinthetõk a leghitelesebb információforrásnak). Állami cégek privatizációs lázán
vagyunk túl, olyan jóléti intézményeket építettek
le, amelyeket most már újra szükségesnek tarta-
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nánk, ám a fájó múlt emlékei még mindig megkérdõjelezik jogosságukat. Felgyorsult, párhuzamos változások figyelhetõk meg az összes érintett
életében és környezetében.
Konkrét kezdeményezések, eszközök
Több nemzetközi szervezet is megfogalmazott
olyan etikai kódexeket, amelyek betartása a felelõs vállalati magatartás felé tereli az érintett
cégeket. Az OECD irányelveket fogalmazott meg
a multinacionális cégek számára, az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) a munkavállalók
jogainak betartásáért küzd. Az ENSZ kezdeményezése a Global Compact, amely kilenc alapvetõ
irányelv területén fogja össze a vállalatokat
együttmûködés céljából. (Itthon több, mint 10
cég, külföldön pedig már több, mint 1500 cég
csatlakozott a megállapodáshoz.) A vállalatok
átláthatósága, elszámoltathatósága iránti igény
kapcsán megszaporodtak a környezeti, társadalmi és fenntarthatósági jelentések. Az összehasonlítást megkönnyíti a GRI (Global Reporting Initiative) nemzetközi útmutató amely ugyan nem
kötelezõ, de önkéntes alapon használható jelentés készítéséhez (a Braun & Partners tanácsadó
cégnek köszönhetõen már magyarul is elérhetõ
az interneten). Különbözõ nemzetközi szabványok terjedtek el, mint az ISO 9000, az ISO
14001 vagy az Európai Unió kezdeményezése
által kifejlesztett, szigorúbb EMAS. Társadalmi
szabványok is vannak, mint az SA 8000 munkahelyi, vagy az Accountability 1000 döntéshozatali standard. Mi sem bizonyítja jobban a téma
integrált kezelésének, a pénzügyi döntésekbe
való beleágyazásának szükségességét, mint a
nemzetközi etikai tõzsdei indexek, etikai befektetési alapok (hazánkban pedig készülõben van az
OTP Alapkezelõ révén).
Magyarországon is több jó példát találhatunk
már az elmélet gyakorlati megvalósulására, sõt az
utóbbi idõkben szaporodtak a CSR-rõl szóló rendezvények. Bõven kell még megoldani jogharmonizációs kérdéseket, ugyanakkor megszülethetett
már a BÉT etikai kódexe, amely a felelõs vállalatirányításra fogalmaz meg ajánlásokat. Különbözõ
kamarák, szakmai és civil szervezetek a CSR propagálásának aktív szereplõivé váltak. A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET)
többek között jelentések minõsítését (és a vállalatok stratégiai fenntarthatósági auditját) végzi,
de zászlajára tûzte a kis- és közepes vállalakozások támogatását és környezettudatosabbá tételét
is egyszerûsített eszközök alkalmazásával. A
Magyarország Üzleti Tanácsa a Fenntartható Fejlõdésért például a kormányzat irányában tenne
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lépéseket a felelõs vállalati viselkedés feltételeinek megteremtése érdekében, nemrégiben reprezentatív lakossági körben végeztek kutatást a
fenntartható fejlõdésrõl, amelybõl kiderül, hogy
bõven van még mit tenni, hiszen egyrészt az
emberek tájékozatlanok, de információéhesek,
másrészt nagyon sok elvárás fogalmazódik meg a
vállalatokkal szemben. Nem szabad megfeledkezni a Hungarian Business Leaders Forum rendezvényeirõl, vagy a WWF Üzleti Klub kezdeményezésérõl sem, hiszen mindezek a vállalatok erõforrásait mozgósítják egy élhetõbb környezet megteremtéséért  több-kevesebb sikerrel. A tanácsadók is felismerték a témában rejlõ üzleti potenciált, valamint a külsõ tanácsadó tudásának szükségességét a vállalati fejlõdésben, ennek éllovasai
a Braun & Partners, akik elsõsorban stratégiai,
kommunikációs megközelítésben válnak a vállalatok partnerévé. Több kutatást is végeztek a
témában, valamint több vállalattal együttmûködve dolgoznak azok felelõsebbé válásán. A média
ugyan még elsõsorban a negatív példáknak szeret
inkább nyilvánosságot szerezni, szerencsére már
tanúi lehetünk több pozitív példának is, amelyeket olyan díjak is fémjeleznek, mint a Zöld Béka
Díj (Deloitte jelentés-díja), a Környezeti Megtakarítás Díj (KÖVET), a Befogadó Munkahely
vagy Családbarát Munkahely díjak. Magyarországon körülbelül 40 cég ad ki jelentést, amelyben
üzleti tevékenységén túl környezeti és társadalmi
teljesítményérõl is beszámol, 32 cég 352 terméke
nyerte el a környezetbarát termékjelet.
A legfontosabb, hogy a vállalatok saját üzleti
folyamatukba, mindennapi tevékenységükbe
integráltan kezeljék az érintettek kérdéseit, érdekeit. A CSR kérdéskörét nem lehet csupán a környezetvédelemmel, vagy szimplán alkalmazotti
kérdésekkel (esélyegyenlõségi tervvel például)
azonosítani, hiszen ezek csak annak részeit képezik. Fel lehet ugyan sorolni nagyon sok konkrét
példát, mit tud tenni egy vállalat a CSR jegyében,
mégis a lényeg: ennek szempontjai milyen szinten, milyen mértékben integrálódnak az üzleti
döntéshozatali folyamatba? Mindez persze felvet
olyan kényes kérdéseket is, mint a vállalatméret
fenntarthatósága, az alaptevékenység ellentmondásossága, az elosztás igazságossága, a fogyasztás
visszaszorítása, a szabályozás és önkéntesség
határmezsgyéjének hatásossága.
A vállalatok motivációja
Miért lesznek felelõsek a vállalatok? Miért figyelnek egyesek a környezeti teljesítményükre,
végeznek olyan beruházásokat, fejlesztéseket,
amelyek csak több év múltán térülnek meg, fog-
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lalkoztatnak megváltozott munkaképességûeket
vagy hátrányos helyzetûeket, vállalnak részt
helyi problémák megoldásában, mint például parkosítás vagy iskolák támogatása? Kényszer, versenyelõny vagy jófejség?
A kényszer általában hathatós, mégsem mindenható. Hiszen a reális jogszabályok, amelyek
betarthatók, tényleges környezeti teljesítmény
javulásához vezethetnek, ugyanakkor a felülrõl
irányított változások sokszor meg is béníthatják a
szereplõket, elvéve tõlük a kreativitás, önszervezõdés, tenni akarás erejét. Kényszer alatt ugyanakkor ne csak az állami szabályozásra gondoljunk. Kényszerként éli meg egy vállalat bármely
érintett csoport hatásos fellépését, általában piaci
nyomását. Tehát, ha a fogyasztók, vagy a beszállítók, vagy az alkalmazottak fellépnek egy ügyben, a vállalat elõbb-utóbb kénytelen arra válaszreakciót kidolgozni  ezt a piaci nyomást figyelhetjük meg több nyugati államban is.
Ugyanakkor hazánkban ennek még csak gyenge jeleit látni. (Talán az egyik emlékezetes és
hatásos fellépés a sokak által ismert Danone-ellenes akció volt, amely az interneten, drótposták
körözésével indult és szervezõdött meg a gyõri
gyár bezárása ellen.)
Hazánkban azonban kissé fordított a sorrend.
A civil szektor ma még nem elég erõs, szárnypróbálgatásain ugyan túl van, de sokan még nem
képesek sem a partnerségre, sem a radikális fellépésekre, sokszor a szakmai és nyelvi felkészültségük is kívánnivalót hagy maga után. A média,
az állam, a tudományos szféra sem tekinthetõ
jelentõs szereplõnek a folyamatban, sõt sokszor
még szembetûnõbb a káros hatásuk. A fogyasztók a fogyasztási eufóriából próbálnak magukhoz
térni, miközben globális szinten mindenhol megfigyelhetõ az emberek elanyagiasodása, amely
sem rövid-, sem hosszútávon nem vezet semmilyen boldogsághoz. (Ajánlom az olvasó figyelmébe
Tim Kasser: Az anyagiasság súlyos ára c. könyvet, mely az Ursus Libris Kiadó révén megjelent
magyarul is.) Mégis látunk kezdeményezéseket
vállalatoktól. Talán azért, mert a külföldi anyacég nyomást gyakorol, vagy a külföldi vevõ, esetleg az európai uniós és egyéb pályázati feltételek
ösztönzõk, vagy a vállalat vezetõségében lehet
megtalálni azt az egy-két elkötelezett embert, aki
elõreviszi az ügyet. Vagy proaktívak, és úgy gondolják, elõbb-utóbb versenyelõnyük keletkezik
belõle. Van, aki úgy gondolja, a telített piacon
mûködõ vállalatok nyúlnak elsõsorban a CSReszköztárához. Felmutatható nagyon sok olyan
intézkedés is, amely nem csak a környezet és a
társadalom céljait és érdekeit szolgálja, de a vál-
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lalatok pénztárcáját is. Ezek a környezetvédelemben úgynevezett öko-hatékonysági megoldások,
amelyek olyan intézkedések, egyszerre hoznak
környezeti és gazdaság hasznot is (például az
energiatakarékos izzók vagy az újrahasznosított
papír alkalmazása, a hulladékmentes technológiák stb.). Véleményem szerint nem baj, ha egy vállalatnak üzleti haszna is származik abból, ha felelõsen cselekszik, ugyanakkor szükségesek olyan
lépések is, amelyek elsõsorban nem az üzleti
eredmény növelésébõl vezethetõk le. Ezért kulcskérdés, hogy milyen módon azonosítja egy vállalat az érintettjeit, hogyan tudja meg azok elvárásait (milyen dialógusra képes az egyes szereplõkkel) és milyen válaszokat, reakciókat képes és
hajlandó kidolgozni a megfogalmazott igények
hallatán.
Persze megfogalmazhatunk néhány olyan
elõnyt, amely a felelõsségvállalás révén realizálható, mint például:
 kevesebb támadás civil szervezetek részérõl
(környezetvédõk, fogyasztóvédõk);
 pozitívabb vállalati arculat, amely a piaci szerepet, helyzetet erõsen befolyásolja;
 tehetséges munkavállalók munkaerõpiaci vonzása és megtartása;
 stabil és megbízható üzleti partnerek, kapcsolatok;
 jó kapcsolat az állami szervekkel, hatóságokkal;
 kiszámíthatóbb, biztonságosabb piaci környezet (már ha többen viselkednek felelõsen).
Ugyanakkor ezek az elõnyök önmagukban egy
vállalatot sem gyõznek meg a felelõsségvállalásról, de segítségül lehetnek az érvelésben, tervezésben. Egyetlen vállalat sem képes felelõssé
válni anélkül, hogy a felsõ vezetés elkötelezetten
támogatná, sõt elõrevinné a CSR ügyét.
Az érintettek
Hagyományos értelemben a következõ érintetteket különböztetjük meg egy vállalatnál: alkalmazottak, menedzserek, tulajdonosok, helyi közösség, szállítók, versenytársak, fogyasztók, állam,
bankok (hitelezõk, pénzügyi befektetõk), szakszervezetek, természeti környezet (általában
hatóságok és civil szervezetek érdekképviselete és
nyomásgyakorlása révén), civil és szakmai szervezetek, üzleti partnerek, beszállítók, alvállalkozók, tudományos, akadémiai szféra, média.
Az érintetteknek lehetnek elsõdleges elvárásaik, de lehet közvetett érintettségük is. Hiszen
érintett nem csak az, akit befolyásol, vagy akit
potenciálisan befolyásolhat egy vállalat mûködé-
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se, hanem az is, aki hatást gyakorolhat egy vállalatra, ezért nem is olyan egyértelmû, hogy ki mindenki számít egy vállalat érintettjének.
Vannak olyan érintettek, akik piaci alapon tudják befolyásolni a vállalat mûködését (mint például a fogyasztó vásárlásai révén), és vannak
olyanok (mint például a média), amelyek nem
piaci alapon ugyan, mégis jelentõs hatással lehetnek egy cég életére (annak arculatát befolyásolva). A fogyasztók körében például a bojkott hatásos módszer lehet, amelyet külföldön már több
alkalommal sikeresen használtak (pl. a Nestlé
ellen), de itthon eddig még csak kevés szárnypróbálgatást láthattunk. A fogyasztók tudatossága,
hogy tájékoztatásra vágynak, fontos számukra a
vállalatok etikus viselkedése, a veszélyes anyagok
minimalizálása, a hazai gyártmány preferálása
tetten érhetõ mind nemzetközi, mind hazai szinten, igaz, elsõsorban még szubkultúrák szintjén. Különbözõ kutatások bizonyítják, hogy az
emberek attitûdje szerint fontosak ezek az értékek, de segíteni kell õket, hogy cselekvéssé formálhassák elképzeléseiket (vagy ahogy Tóth Gergely, a KÖVET ügyvezetõ igazgatója mondaná, ki
kell õket szakítani a struktúrák rabságából).
Magyarországon a néhány éve alakult Tudatos
Vásárlók Egyesülete dolgozik azon, hogy egyre
több információval lássa el a fogyasztókat, ösztönözze õket a tudatos vásárlásra, platformot
nyújtson nekik az eszmecserékhez, valamint
2006-ban konkrétan egy fogyasztói adatbázist is
készítenek, hogy ezzel támogassák a tudatosabb
vásárlói döntések meghozatalát. A média szerepe
különösen fontos ebben a tekintetben, hiszen
szemléletformáló funkciója, hatása sokak számára ismert. A reklámok, hirdetések helye, gyakorisága és milyensége mellett maguk a mûsorok is
értékeket közvetítenek, amelyek formálják egy
egész társadalom, annak minden tagjának értékrendjét, gondolkodását és cselekvését. A dolgozók
hatalma erõs lenne elméletileg, gyakorlatilag a
jelen munkaerõpiaci helyzet sokak lehetõségeit
erõsen korlátozta, így azzal sokszor nem tudnak
élni. A sztrájkok, szakszervezetek szervezõdése
ritka, ez ugyancsak történelmi gyökerek magyarázzák. Kiemelt fontosságú a szakértõk, a tudományos szféra és az oktatási szféra jelentõsége is,
szerencsére egyre több oktatási intézményben
találunk az üzleti etika oktatásáért felelõs személyt. Hazánk legmeghatározóbb CSR-szakértõje dr. Radácsi László, aki már több mint 10 éve
követi nyomon a CSR nemzetközi és hazai alakulását, talán az elsõk egyike, aki oktatási anyagban
használta a vállalatok társadalmi felelõssége
kifejezést hazánkban. Tudását, gondolatait és
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tapasztalatait a legtöbb nyilvános rendezvényen
hallhatjuk, valamint személyes elkötelezettsége
révén aktívan is segíti a civil szervezeteket,
tanácsadókat és vállalatokat egyaránt, hogy hatékonyan részt tudjanak venni a közös tanulási
folyamatban.
Sokan emlegetik meghatározó érintettként a
tulajdonosokat. A lelketlen befektetõk képét festik sokan, akit nem érdekel más, csak a profit, a
haszon (bármi áron). Ha körülnézünk a nagyvállalatok tulajdonos-struktúrájában, akkor meglátjuk, hogy a legtöbb befektetõ most már intézményi (egészségpénztárak, nyugdíjalapok stb.), amelyek már az intézményesülés folytán sem szívbõl
cselekednek, sõt mindennek a végén mi, egyének,
például az Olvasó is talán tulajdonos valamely
profithajhász multinál. Valamint valószínûleg
dolgozó is valahol, és fogyasztóként is minden
nap döntést hoz a felelõs vállalatok mellett vagy
ellen. Több fórum, amely a CSR-rel foglalkozott
az utóbbi idõben arra a következtetésre jutott,
hogy az igazi, valódi felelõsség nem a szervezeteknél, vállalatoknál, hanem az egyéneknél van,
hiszen minden egyénekbõl és cselekedeteikbõl
tevõdik össze. Ugyanakkor hányan vagyunk, akik
szeretnénk, de nem mindig tudunk jót tenni? És
hányan vannak, akik jót tudnának tenni, de nem

teszik Én nem szeretném sem az egyénekrõl,
sem a vállalatokról, sem más szereplõrõl levenni
a felelõsséget, hiszen minden érintettnek megvan
a saját felelõssége ebben a közös folyamatban,
hogy együtt, egymástól tanulva, egymásra reagálva, egymást befolyásolva haladhassunk egy közös
irányba, fejlõdhessünk tovább (elsõsorban jólléti,
mint jóléti értelemben).
Ez a cikk természetesen nem elég arra, hogy
végigkísérjük eme komplex folyamatnak a teljes
alakulását, minden összetevõjét. Sem az összes
érintett helyzetét, vagy a vállalatok motivációját.
Ugyanakkor remélem, hogy egy kis ízelítõt sikerült adni az Olvasónak a CSR-rõl, remélhetõleg
az elkövetkezõ évek egyik legmeghatározóbb gazdasági, társadalmi és környezeti változást elõidézõ folyamatáról.
Felhasznált írások, források:
 Boda Zsolt  Radácsi László: Vállalati etika,
BKE Vezetõképzõ Intézet, Budapest, 1996
 Deák Kinga et al.: Több mint üzlet: Vállalati
társadalmi felelõsségvállalás, Társadalmi és
környezeti szempontok integrációja az üzlet
mûködésébe, tanulmány, DEMOS Magyarország Alapítvány, Budapest, 2006. május

Vállalatok társadalmi felelõssége (CSR) 
elmélet és gyakorlat
Antal Orsolya*
6 kontinens 23 országának 25.000 állampolgárát
kérdezték meg abban a felmérésben, melynek
egyik kérdése azt firtatta, mi alapján formál véleményt valaki egy adott vállalatról. Az eredmények szerint napjaink fogyasztói a márka hírnevénél és a pénzügyi mutatóknál is egyre fontosabbnak tartják a vállalatok társadalmi szerepvállalását. A polgárok kétharmada szeretné, ha a
vállalatot más is érdekelné a profitszerzésen, adófizetésen, munkáltatói szerepen és törvényi megfelelésen kívül; azaz foglalkozzon például a közösséget érintõ társadalmi célok megvalósításával is.
Sokan azt is felvetik, hogy a társadalami aktivitás
hiánya büntetendõ lenne, míg a kimagasló teljesítményt jutalmazni kellene. A vállalatokkal
szembeni fogyasztói ellenérzés különösen a multinacionális vállalatok esetében érezhetõ. Az õ
* GreenDependent Egyesület

tevékenységük van a legnagyobb hatással az
átlagemberek életére, nem véletlen tehát, hogy a
kritika is legtöbbször õket éri. A közvélemény
szerint a multiknak túl nagy a hatalma és megbízhatatlan emberek a vezetõi, akik bármit megtennének a profit érdekében, arról nem is beszélve, hogy milyen felháborítóan sokat keresnek.
A vállalat hírneve és forgalma egyaránt
veszélybe kerülhet, ha a fogyasztók és egyéb érdekelt felek csalódnak a vállalat társadalmi viselkedésében. Már nem egyszerûen jótéteményekrõl, a
társadalom iránti kedveskedésrõl van szó. A CSR
egyre inkább alapkövetelmény lesz azon vállalatok számára, amelyek sikeresek akarnak lenni,
bárhol mûködjenek is a világban. A fogyasztók
tudatosabbakká és kritikusabbakká váltak és a
vezetõknek ki kell találniuk, hogyan felelhetnek
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meg elvárásaiknak. A fenntarthatóság komolyanvétele nélkül ez nemnagyon megy, azaz elsõdleges
szemponttá válik egy olyan életmód és életszínvonal kialakítása, amely nem veszélyezteti a jövõ
generációk életminõségét. A cégeknek egyensúlyba kell hozniuk saját érdekeiket a világ érdekeivel.
A CSR nem pusztán vevõcsalogató betûszó  a
világon egyre több vállalat mutat jó példát társadalmi tevékenységével. Néhányan jogosan bár, de
hangosan kürtölik ki erõfeszítéseiket, míg mások
csöndben intézik a napi ügyeket, és magukban
örülnek a ténynek, hogy tevékenységük negatív
hatásainak csökkentéséért miden lehetségeset
megtettek.
Sok vállalkozás és vállalat, mérettõl függetlenül, pénzzel, önkéntes munkával és adományokkal segíti a helyi közösségeket. A nyomás egyre
nõ: csak kevesen tudják elkerülni, hogy valamilyen szinten ne vegyék ki a részüket a társadalmi
felelõsségvállalásból. Napjainkban a CSR legalább olyan fontos, mint a versenyképesség és a
vállalatirányítás  e hármas nyomás terhe alatt
nõnek a mai cégek pálmafává, s e hármas szerepel az üzleti élet vezetõinek napirendjén is.
A fogyasztók és a közvélemény bizalmának
elnyerésén kívül bizonyos társadalmi változások
is egyre sürgetõbbé teszik a nagyobb vállalatok
rendes polgár szerepének kialakítását. Ilyenek
például:
 szigorodó szabályozás  Franciaországban a
tõzsdén szereplõ cégek mindegyikének kötelezõ információt szolgáltatnia költségvetésük
társadalmi és környezetvédelmi vonatkozásairól.
 demográfiai változások  A társadalmilag elkötelezettebb és érzékenyebb, magasabban kvalifikált népréteghez tartozók száma egyre nõ.
Részükrõl elvárás, hogy hozzájuk hasonló társadalmi érzékenységgel bíró üzletfeleik, partnereik legyenek.
 a befektetõknek több a lehetõségük, hogy személyes meggyõzõdésüknek, elkötelezettségüknek megfelelõ helyre tegyék a pénzüket  A
társadalmilag tudatos befektetõk számtalan
alap és portfólió közül választhatnak. A társadalmi és környezeti teljesítményt mérõ mutatók  mint például a Dow Jones Fenntarthatósági Világindex és az FTSE4Good  jelentõs
piaci tényezõkké váltak a vállalatok társadalmi
felelõsségének mérésére. Az említett indexek
törlik listáikról a társadalmi szerepet semmibe
vevõ vállalatokat.
 a civil szervezetek által gyakorolt nyomás  A
nemzetközi civil szervezetek száma, aktivitása
és hitelessége nõ.
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 nagyobb átláthatóság  Számos statisztikai
adat igazolja, hogy a multinacionális vállalatok
egyre nagyobb arányban jelentetnek meg környezeti, társadalmi és/vagy fenntarthatósági
jelentést.
Sokak szerint a cégek pusztán PR-eszközként
használják a CSR-t, kipipálandó feladatot látnak
benne, amit ha jól csinálnak, díjakat és az ezzel
járó hírnevet is learathatnak. A vállalatok társadalmi felelõsségválásának valódiságát kritizálók
általában az Enronra emlékeztetnek, ha túlzott
szigorúsággal vádolják õket. A cég számos díjat
elnyert környezeti, emberi jogi, korrupcióellenes,
klímaváltozással kapcsolatos politikáiért, közvetlenül az összeomlást megelõzõ években. Bár az
Enron helyzete elég sajátos volt, mégis felmerül a
kérdés: mi a kapcsolat a vállalatok vezetési módja
és társadalmi felelõssége között? Vajon a magukat társadalmilag elkötelezettnek kikiáltó cégek
alkalmazottai nem úgy tekintenek-e a CSR-re,
mint a rossz vezetés és hibás menedzsment-gyakorlat rejtegetésének eszközére?
Az alkalmazottak iránti felelõsség
Bár a CSR igen népszerûvé vált menedzsment
körökben, az egyszeri alkalmazottak legtöbbje szerint teljesen lényegtelen tényezõ a vállalat mûködése szempontjából  ha egyáltalán tudják, mit is
jelentenek e betûk. Egy 2004-es brit internetes felmérés azt próbálta kideríteni, mennyit tudnak a
brit alkalmazottak az õket egyébként sok tekintetben érintõ fogalomról. Valóban olyan ismert és
megértett, mint ahogy sokan állítják, vagy csak
egy újabb menedzsment mozaikszó, amelyet az
emberek rutinszerûen megjegyeznek, és gondosan
tárolnak az agyukban a többi száz mellett?
A feltett kérdésre Mit tesz az Ön munkahelye
a vállalat társadalmi felelõssége területén?" a
válaszadók több mint egyharmada jelezte, hogy
fogalma sincs mi az a CSR. Minden harmadik
(31%) állította, hogy munkadója nem tesz semmit" és minden hetedik (14%) volt bizonytalan
abban, hogy cégénél van-e CSR kezdeményezés.
Mindössze 16% állította bizonyossággal, hogy
munkaadói aktív CSR programot mûködtetnek.
Egy ugyanabban az évben végzett kutatás kimutatta, hogy a jól teljesítõ cégeknél általában összefüggés mutatható ki a CSR tevékenységek és a
jobb teljesítmény között, legalábbis a termelékenység és jövedelmezõség szempontjából.
Nagyon sokan becsapva érzik magukat, amikor
fennkölt szavakat hallanak munkaadóiktól a vállalati értékrendre vonatkozóan, ám a gyakorlat
korántsem igazolja az elhangzottakat. Olykor elõ-
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fordul, hogy valaki éppen a társadalmi jóhíre
miatt vágyik bizonyos vállalatnál dolgozni, ám
munkába lépése után rájön, a valóságnak semmi
köze a hirdetett értékekhez. Ahogy a fogyasztók, a
munkavállalók is egyre tudatosabbak, és ha tehetik, kerülik az etikailag kifogásolható termékeket
és szolgáltatásokat nyújtó cégeket. Általában
elmondható, hogy a vállalat dolgozói többet tesznek munkahelyükért, ha társadalmilag felelõsen
viselkedik a munkaadó, és tovább is maradnak a
helyükön. Tény, hogy legalább olyan fontos a
munkavállalók felé kommunikálni a cég CSR erõfeszítéseit, mint a külvilág felé. Az alkalmazottak,
amennyiben a CSR program elõnyöket hoz számukra, lelkesen osztják meg környezetükkel a cég
jótéteményeire vonatkozó információikat.
A felelõs foglalkoztató megkülönböztetés nélkül bánik az egyes munkavállalókkal, figyelembe
veszi a változó igényeket, jó minõségû és etikailag
sem kifogásolható termékeket gyárt, illetve szolgáltatásokat nyújt, meghallgatja az alkalmazottakat és megérti az általuk képviselt értékek fontosságát. Hosszú távú munkahelyet biztosít, hajlandó mások ötleteit figyelembe venni, biztosítja
a fejlõdés lehetõségét, és nem fukarkodik a dícséretekkel. Az alkalmazottak 60%-a általában nem
elégedett ilyen téren munkaadójával, ám a hozzáállás életkorfüggõ is. Minél idõsebb egy alkalmazott annál érzékenyebb a felsorolt szempontokra,
míg a fiatalok általában a fizetés nagysága alapján választanak mukahelyet.
Az alkalmazottak bevonása, ötleteik meghallgatása, tapasztalataik és energiáik kamatoztatása nélkül a cég termelékenysége elmarad a kívánatos szinttõl. Nagyon fontos, hogy a cég vezetõi
nyitottak és õszinték legyenek, az alacsonyabb
vezetõi szinteken dolgozók motiválják kollégáikat
és az auditorok a részvényesek érdekében és ne a
vezetés igényei szerint auditálják a céget.
A vállalatok humánerõforrás-menedzsereinek
létfontosságú szerep jut a felelõs magatartás
meghonosításában. Õk azok, akiknek el kell érniük, hogy az alkalmazottak megéljék a vállalat
által képviselt értékeket és ne csak szócsövei
legyenek egy számukra homályos elképzelésnek.
A HR-osztály számos olyan területért felel  ld.
munkaerõ felvétele, oktatás, kommunikáció stb.
 amelyektõl nagyban függ a CSR-kezdeményezések sikeressége. Szakértõk szerint a vállalat társadalmi felelõssége ott kezdõdik, hogy rendezi
kapcsolatát alkalmazottaival. Enélkül nem valószínû, hogy meggyõzõen tudja teljesíteni a
nagyobb közösséggel szemben vállalt kötelezettségeit, azaz HR nélkül a CSR csak egyszerû PR
marad. (CSR  HR = PR)

MAGYAR MINÕSÉG
A felelõsségvállalás tévútjai
A jelenleg a témával foglalkozó vállalatok két fajtáját különböztethetjük meg: vannak megfelelési céllal felelõs és meggyõzõdésbõl felelõs vállalatok. Az elõbbieket a külsõ elvárásoknak való
megfelelés, az utóbbiakat a cég saját jövõképe és
értékei vezérlik.
A megfelelési kényszer számos tényezõbõl
fakad: a rengeteg leadandó jelentés, a vállalatot
érõ kritikák enyhítése és a törvényi fenyegetés,
amely idõvel kötelezõvé teheti a CSR-t. Ezzel
azonban a felelõsség nem önként vállalt hozzáállás lesz, hanem elvégzendõ feladat. Mint ilyen,
nem lehet hosszútávú hatása sem a vállalat teljesítményére, sem a társadalomra, sem az érdekelt
felekre. Minél komolyabban veszik ezek a cégek a
feladatot, annál lelketlenebb és hiteltelenebb lesz
az egész. A CSR jóval fontosabb annál, hogy a
kizárólag ezzel foglalkozó menedzserek napi 8
órás ügye legyen. Ha a vállalat társadalmi felelõséggel kapcsolatos politikája nem ágyazódik a vállalati kultúrába, a CSR megfelelési szándékból
fakad, és nem érheti el valódi célját.
A meggyõzõdésbõl felelõs vállalatok CSR-n az
üzletvezetéshez, mint átfogó egészhez való hozzállásukat értik. Számukra a vállalatok társadalmi felelõssége a cég mûködtetésének olyan megközelítését jelenti, amelyben minden megnyilvánulás a vállalat céljaiból és értékeibõl következik.
Nagyon kevés jelenleg az olyan vállalat, amely
érthetõen közvetíti azokat a céljait és értékrendjét, amely(ek) a többi versenytárstól tisztán megkülönböztetik.
A lényeg a bizalom, amely korunkban egyre
kopik a vállalatok irányában, és amely egyébként
a jó kapcsolaton múlik. A bizalmat nem nyerhetjük el pusztán azzal, hogy kényszerûségbõl igyekszünk megfelelni másoknak, megszerezhetjük
viszont becsületeséggel és tisztességgel, belülrõl
jövõ segíteni akarással.
A CSR többet kell jelentsen, mint jótékonykodást és felebaráti szeretet. Az üzleti élet minden
területét át kell szõnie, a munkaerõpolitikától
kezdve a termék összetevõin át az okozott szenynyezésig, az érdekelt felekkel való kapcsolatok
minõségéig.
CSR hatékonyságnövelés hat lépésben
Hatékony társadalmi felelõsségvállalás nem képzelhetõ el határozott énkép nélkül. Elõször is
érdemes tehát a tükörbe nézni és feltenni a kérdést: "Kik vagyunk mi, mint vállalat? Mit jelentünk a fogyasztóink számára?" Válasz nélkül
nincs stratégiaépítés, mert a válaszból tudhatjuk
meg, milyen alapokra és mit építhetünk. Bármely
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cég nekiállhat CSR stratégiája kialakításának,
amint azonosította magát. Íme néhány ötlet,
amellyel biztosíthatjuk a felelõsségvállalás eszméjének meggyökerezését vállalatunknál:

1. Elkötelezettség minden szinten
Tegyük érthetõvé a vállalat minden alkalmazottja számára, hogy tevékenységünk minden
területén meg kell nyilvánuljon a felelõs viselkedés. Nem egyszerûen kommunikációs program
vagy marketing stratégia legyen  a vállalat fejlõdésének tükröznie kell az általa képviselt elveket. Nem könnyû, de ezen át kell esni, különben
nem lesz összhang a cég arculata és tettei közt.
Azaz ha például anyagilag támogatunk egy környezetvédõ szervezetet, nem tanácsos felelõtlenül szennyeznünk a telephelyünk mellett
kanyargó folyót. A képmutatást tûri legnehezebben a közvélemény. Ahhoz, hogy az egész szervezet a CSR mellett elkötelezetté váljon, a legmagasabb szintrõl kell érkeznie a kezdeményezésnek. Általában a cég elnöke és elnöksége vállalja a felelõsséget és egyértelmûvé teszi, hogy
elsõdleges prioritású ügyként tartja számon a
hatékony CSR mûködtetését.
2. Üzleti partnereink bevonása
Kezdeményezésünk nemcsak saját házunk tájára, de például beszállítóinkra is jelentõs hatással
lehet. Akkor vagyunk igazán felelõsek, ha õket is
azzá tesszük, hiszen az õ tevékenységük megítélése kihatással lehet a velünk kapcsolatban alkotott véleményekre. Akár külföldi, akár belföldi
partnerekkel dolgozunk, igyekezzünk bevonni e
cégeket CSR rendszerünkbe.
3. Az alkalmazottak bevonása
Már említettük, hogy lelkes, az elképzeléseinket
támogató alkalmazottak nélkül nem tudunk
hatékony CSR-t építeni.
4. Valódi tartalommal bíró kapcsolatok a civil
szférával
A civil szervezetekkel és egyéb csoportokkal való
együttmûködés általában tényleges társadalmi
haszonnal járó eredményekhez vezet és növeli a
cég hitelességét. E partnerkapcsolatok nemcsak
közös programok végrehajtására jók, hanem arra
is, hogy társadalmi szervezetekkel ellenõriztessük és igazoltassuk tevékenységünket. A civil
szférával természetesen más nyelven kell beszélnünk, mint azt megszoktuk, de a közös nyelv
megtalálásának képessége elengedhetetlen a társadalmi szerepvállaláshoz. A cég nem használhatja arculatának fényesítésére a civil szerveze-
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tekkel való együttmûködést. Sokkal inkább azt
kell bizonyítania, hogy szerepe létfontosságú a
közösen felvállalt közcélú ügy megvalósításában.

5. Erõfeszítéseink ismertetése
Fejlõdésünket tudnunk kell mérni, tetteink hasznosságát tudnunk kell bizonyítani. A CSR-jelentést tegyük elérhetõvé honlapunkon és írjunk
bele mindent, ami számunkra lényeges: az elnök
elkötelezettségét igazoló bevezetõt, az érdekelt
felek bevonásának módját, a cég alaptevékenységének hatását a társadalomra, közösségi befektetéseinket, kutatás-fejlesztési munkánkat, az
alkalmazottakkal való bánásmód gyakorlatát,
környezetvédelmi tevékenységünket stb.
Nem árt, ha külsõ vélemények is szerepelnek a
jelentésben. Ha valóban jól mûködik a CSR, rendszeres kapcsolatban vagyunk érdekelt feleinkkel,
tisztában vagyunk elvárásaikkal, ahogy õk is tisztában vannak azzal, mit vagyunk képesek mi
adott idõn belül elérni.
6. Szemléltetés
Legyünk kreatívak, ha be kell mutatnunk CSRtevékenységünket. Az ötletes dizájn és az érthetõ
vállalati identitás életre kelt bármilyen történetet. Gondolkodjunk vizuálisan, használjunk videót, fotókat és ábrákat, vonjunk be harmadik felet
mondandónk elõadásába. Ahogy David Ogilvy
tanácsolta egyszer: Mondd az igazat, de azt
érdekesen.
CSR és profit
Vajon miért foglalkozik olyan kevés vállalatvezetõ a CSR-rel ha annyira fontos a sikeres mûködéshez? Általában azért, mert nem egyszerû felépíteni a hozzá tartozó stratégiát, ráadásul sok
idõ, míg látványos eredményt produkál. Ahhoz,
hogy belevágjanak, a cégvezetõknek meg kell
érteniük, hogyan integrálhatják a CSR-t az üzleti struktúrába és a vállalati kultúrába, és hogyan
csinálhatnak belõle versenyelõnyt.
Az üzleti élet szereplõit természetesen nagyon
érdekli, megéri-e társadalmilag felelõs vállalatként mûködni a piacon, és ha igen, van-e erre
bármiféle bizonyíték?
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a CSR
hatékony alkalmazása esetén mind rövid, mind
hosszú távon javul a vállalat teljesítménye. Jelentõs versenyelõnyre tehet szert, aki komolyan
veszi társadalmi szerepét: jobb lesz a pénzügyi
teljesítménye, ismertebbé válik a terméke, nõ a
jóhíre, vonzóbbá válik a minõségi munkaerõ számára, kevesebben hagyják el a céget, hatékonyabbá válik a kockázat kezelése, és vonzóbb lesz
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az igényes intézményi befektetõk szemében is.
Természetesen a társadalmi felelõsségvállalás
érdekében tett erõfeszítések igényelnek egy bizonyos szintû befektetést, akár egy program megvalósításáról, akár a különbözõ politikák megváltoztatásáról vagy a tevékenységekrõl szóló jelentés elkészítésérõl van szó. Jóval több azonban a
pozitív hatás, mint a ráfordítás.
CSR nélkül nincs jövõ
A jó hírnév számít. A megbízható teljesítmény
híre vonzza a befektetõket. A becsületesség jó
üzleti kapcsolatokat garantál. A minõség és
értékteremtés híre vásárlókat nyer meg a cégnek.
A CSR pártolói szerint a társadalmilag felelõs
vállalat egyáltalán nem összeegyeztethetetlen a
profitorientált vállalattal, hiszen a jó vállalati
viselkedés a cégnek is jót tesz.
A 21. századi vállalatnak fenn kell tudni
maradni, ugyanakkor létfontosságú szerepet kell
vállalnia a társadalmi jólét biztosításában is. A
vállalatoknak változtatniuk kell nem csak a
közösségekhez, de a saját alkalmazottaikhoz való
viszonyukon is. A közvélemény bizalma nélkül a
vállalatok szigorúbb szabályozásra, nagyobb fokú
kormányzati ellenõrzésre és magasabb adókra
számíthatnak. A gyakorlat azt mutatja, hogy a

vállalatok társadalmi felelõssége és az érdekelt
felek, illetve a társadalom aggodalmainak figyelembevétele elõbbre viszi a céget. Éppen ezért
nem lehet pusztán múló menedzsment divat,
vagy PR-trükkk. És különösen nem szabad extra
teherként felfogni az ezzel kapcsolatos tennivalókat. A CSR nem fenyegetés, hanem lehetõség.
Alkalmat ad a párbeszédre valamint az üzlet és a
társadalom közti új kapcsolat kialakítására,
amely bizalmon és közös értékeken alapszik.
A CSR a jó-ra alapozza az üzletet, a helyes
útra, amely jövõnk szempontjából nem lehet más,
mint a fenntarthatóság. Egy vállalat esetében ez
azt jelenti, hogy gazdasági, környezeti és társadalmi értékekeket egyaránt képviselnie kell alapvetõ üzleti tevékenységeiben. Ha másképp akarunk fogalmazni: a lényeg az, hogy a következõ
generációk érdekeit szem elõtt tartva dolgozzunk, teremtsünk egy jobb, élhetõbb, fenntartható világot. Meg kell értenünk, hogy egy hatalmas
rendszer részei vagyunk. Nem vagyunk egyedül,
és nem vagyunk mindentõl függetlenül létezõ
lények. Tevékenységeink befolyásolják a rendszer
mûködését és viszont. Tudnunk és hinnünk kell,
hogy képesek vagyunk változtatni és elindulni a
fenntarthatóság felé vezetõ úton.
Forrás: Management Issues News

A fenntartható fejlõdés és a Riói Nyilatkozat
 szándékok és kételyek 
Prof. Dr. Turchany Guy*, Prof. Dr. Füleky György**,
Prof. Dr. Turcsányi Károly***, Prof. Dr. Vörös Mihály****
A Brundtland jelentés
A Brundtland jelentés publikálása (1987) óta a
"fenntartható fejlõdés", mint új fogalom (Megfelelni a jelen igényeinek anélkül, hogy az eljövendõ generációkat megakadályoznánk a majdani
igényeik kielégítésében.), igen nagy népszerûségnek örvend. Lehetetlen nem tudomást venni
róla, mivel azóta minden réteg, mindenfajta politikai párt, nemzetközi vállalatok, kormányzati
vagy nem kormányzati szervezetek magukénak
vallják. A fogalom nemzetközi elterjedtségére és

elfogadottságára jó példa, hogy még a svájciak is
 akikhez egyébként igen lassan jutnak el az idegenbõl jött új divatirányzatok  ragaszkodtak
ahhoz, hogy Alkotmányuk legújabb változatában
szerepeljen (art. 2.2.), nem is beszélve Svájc
Fenntartható Fejlõdés stratégiájáról (2002).
Mindebbõl egyértelmûen következik, hogy politikailag nem korrekt belekötni egy olyan szlogenbe amely eredeti szándékait tekintve arra
hivatott, hogy egyetértést teremtsen. Kritikus
megjegyzéseinket, amelyeket a fenntartható fej-

* Université Internationale du Développement Durable (UIDD)  Lyon
** Szent István Egyetem  Gödöllõ
*** Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem  Budapest
**** Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája  Tatabánya
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lõdés kialakult felfogásához, elsõsorban a Riói
Nyilatkozat kritikáján keresztül fûzünk, azt a
célt szolgálják, hogy rámutassunk a definíció pontatlanságára és jelentéstartalmának eltérõ értelmezhetõségére. A Nyilatkozat több vonatkozásban is a túlságosan globális megközelítésbõl
eredõ helytelen politikai kompromisszum eredménye. Ennek következtében a fenntartható fejlõdés fogalmát és értelmezését azóta egymásnak
teljesen ellentmondó célkitûzések népszerûsítésére használják. Így azután nem képes arra, hogy
mozgósítsa a polgárokat azoknak a valós problémáknak a megoldására , amelyekrõl tudomásunk
van, ellenben amelyeknek valódiságát néha nem
hisszük el vagy egyenesen tagadjuk. Szolgáljon
erre példaként a globális felmelegedés. Ennek
hatását az Északi sarkon nemcsak mérjük,
hanem filmeket is készítünk róla, mégsem
hiszünk igazán a fennmaradásunk szempontjából
is lényeges, lehetséges következményeiben.
Nem kielégítõ definíció
A Brundtland jelentés alapötletét az a cél motiválta, hogy buzdítsuk a világot az erõteljes gazdasági növekedés által okozott veszélyek leküzdésére, amely növekedés egyértelmûen felelõs a környezetet ért károkért. Talán felesleges hangsúlyozni ezeknek a Jelentés által is észrevehetõen
jól felismert kockázatoknak a jelentõségét. Ezzel
szemben az általuk javasolt problémamegoldások
legalább két okból szinte teljesen hatástalanok.
Az elsõ ok magában a fenntartható fejlõdés
fogalmának definíciójában rejlik.
A második ajánlott megoldás még nyugtalanítóbb, mivel egy új, erõteljes, ugyanakkor társadalmilag és környezeti szempontból egyaránt
fenntartható gazdasági fejlõdési (talán inkább
növekedési) korszak létrehozásának szándékáról szól. Más szóval, a probléma megoldásnak
álcázza magát!
Ez a logikai ellentmondás politikai okokkal
magyarázható. A legharcosabb környezetvédõk
sem választathatnák meg magukat, ha nem
ígérnének egyúttal bizonyos környezetvédelmi
intézkedéseket és egyben növekedést. Még
inkább vonatkozik ez a szegényebb országokra,
amelyek nem akarnak lemondani a "fejlõdésbe"
vetett hitükrõl, még akkor sem ha állandóan
csalódniuk kell. Íme az ok, amiért a Brundtland
Bizottságot és a Riói Konferenciát (1992) a "környezetnek és a fejlõdésnek" szentelték. Pedig
mivel a növekedés, ahogy az a valóságban létezik és nem úgy ahogy szeretnénk hogy létezzen,
nem más, mint a természet és a társadalmi
viszonyok átalakítása javakká és kereskedelmi
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szolgáltatásokká. Minden termelés szükségképpen anyag és energiafelhasználással jár, ennek
ellenére megpróbáltak úgy tenni mintha a szükséges lehetséges lenne, egy dolog és annak szöges ellentéte egyidejûleg létezhetne. A fejlõdés
és növekedés fogalmának összemosódása bizonyosan nem véletlen. Ezért próbáltuk górcsõ alá
venni a Riói Nyilatkozatot és részletesen elemezni az abban foglalt általános elvi kitételeket.
A Riói Nyilatkozat ellentmondásai.
Az új fogalmak bevezetésével és használatával
gyakran együtt járó probléma, hogy a kellõen egyszerû és világos (vagy megfelelõ részletességû)
definíció hiányzik. Így a nyilatkozat nem eléggé
érthetõ, vagy nem fejezi ki, és ezért nem közvetítheti megfelelõen azt a pontos tartalmat és
szándékot, amit az alkotók eredetileg elképzeltek. Különösen igaz ez a sustainable development, magyarul a fenntartható fejlõdés fogalmára, illetve kapcsolódó fogalmaira. A probléma
azért különösen elgondolkodtató és kritikus,
mert egyrészt elvitathatatlanul közérdekû,  a
Föld valamennyi lakosát, az egész emberiséget
érintõ és érdekét jelentõ  célokról és kockázatokról van szó, másrészt a fogalom kellõ definiálás nélkül  már mintegy 18-20 éve  bevonult
mind a szaknyelvbe, mind a köznyelvbe.
Lehet, hogy e tárgykörben a problémát a kellõen árnyalt fogalmi elhatárolásokra kevésbé
alkalmas angol nyelv okozza. Több értelemben
is: fejlõdés, jólét, elõrehaladás, fejlesztés, kiteljesedés, megvalósulás, stb. mindig ugyanazt a
szót: development developmental használja.
És ami félreérthetõ, azt félreértik, vagy ami még
rosszabb, hamis értelmezést adnak a szónak. A
fõ probléma ebben a vonatkozásban az, hogy a
development szót elsõdleges jelentésének
megfelelõen fejlõdésnek értik és növekedésként értelmezik. Maga a nyilatkozat a késõbbi
paragrafusokban már pontosabban értelmezi
azt, amit az elsõ paragrafusokban még túl általánosan és éppen ezért félremagyarázhatóan
fogalmaz meg. Talán még ennél is nagyobb gondot okoz, hogy a preambulumban kettéválasztja
a környezeti és a fejlõdési rendszert, azaz a környezetet és a fejlõdést.
A probléma egyik nyilvánvaló oka tehát maga
az a nyelv (esetünkben az angol), és annak fogalomkészlete, amiben eredetileg a fenntartható
fejlõdéssel (FF) kapcsolatos fogalmat, fogalmakat
megalkották. A szövegek másik nyelvre fordítása
eleve magában rejti annak veszélyét, hogy fontos
fogalmak tartalmi jelentése megváltozhat, torzulhat. A probléma másik oka, hogy hiányzik egy
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kellõen világos, megfelelõ pontosságú definíció és
annak korszerû értelmezése. A fogalom több
helyen, többféle szövegösszefüggésben és értelmezésben fordul elõ a nyilatkozatok szövegében,
de lényegesnek tartjuk, hogy már a Riói dokumentum kiemelt helyen említi a fenntartható fejlõdés emberközpontúságát, ami némi könnyítést jelent a fogalom pontos tartalmának jövõbeni meghatározásában. A Riói Nyilatkozat bevezetõjének már egyértelmûen az a célja, hogy mindenki érdekeit tiszteletben tartsa.
Principle 1
Human beings are at the centre of concerns for sustainable development.They are entitled to a healthy
and productive life in harmony with nature.
A fenntartható fejlõdés érdekeinek középpontjában az emberek állnak. Õk jogosultak  a természettel összhangban  egészséges és termékeny életre.

Az 1. elv az embert állítja a fenntartható fejlõdés középpontjába. A fogalom meghatározásában ugyanakkor ez a legcsekélyebb mértékben
sem jelenik meg. A következõ mondatában a nyilvánvaló ûr kitöltésére tesz kísérletet. Megfogalmazza azt az elvárást, hogy az ember egészséges
és alkotó életet élhessen, harmóniában a természettel. Mi is következhet az eddigiekbõl? Maga a
természet és az emberi élet és tevékenység összhangja a fenntarthatóság lényege? Esetleg csupán
a fejlõdés, vagy a két fogalom együtt?
Principle 2
States have, in accordance with the Charter of
the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own
resources pursuant to their own environmental
and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the
limits of national jurisdiction.
Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának és a
nemzetközi jog elveinek megfelelõen az Államok
szuverén joga, hogy saját környezeti és fejlesztési
politikájukat követve hasznosítsák saját erõforrásaikat, és biztosítsák, hogy a saját fennhatóságuk
vagy ellenõrzésük alatt álló tevékenységek ne
okozzanak kárt más Államok környezetében vagy
a nemzeti fennhatóság határain túli területeken.

A 2. elvben viszont, az 1. elvvel nem igazán
összhangban, már környezeti és fejlõdési??

MAGYAR MINÕSÉG

politikáról ír. Arról nem is beszélve, hogy az
Államok szuverén joga, hogy saját környezeti és
fejlesztési politikájukat követve hasznosítsák
saját erõforrásaikat
ne okozzanak kárt más
Államok környezetében. Nyilvánvaló, hogy ez az
elvárás, ami önmagában talán nem teljesíthetetlen, globalizálódó világunkban egyre nehezebben
megvalósítható.
Principle 3
The right to development must be fulfilled so as
to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.
A fejlõdéshez való jogot úgy kell érvényesíteni,
hogy a ma élõ és a jövõ nemzedékek fejlõdési és környezeti szükségletei egyaránt kielégítést nyerjenek.

A 3. elv a fejlõdéshez való jogról értekezik.
Ismét a development fogalom tisztázása nélkül,
sõt a mondat második felében az emberiség fejlõdési és környezeti igényének kielégítésével magyarázza meg a fenti jogot. Formailag nagyon rossz
megoldás önmagával definiálni valamit, mint azt
már fentebb fejtegettük. Sajnos mind az embernek
a fejlõdéshez való joga mind a fejlõdés igénye,
nagyon könnyen félremagyarázható, és ezzel az
elvárással minden termelésnövelés indokolható.
Végül a fejlõdéshez való jogról ír  right to development , amit saját magával definiál, vagyis
mert úgy kell kielégíteni a fejlõdéshez? vagy
inkább jóléthez? vagy a kiteljesedéshez való emberi jogot, hogy azt a környezet ne szenvedje el.1
Principle 4
In order to achieve sustainable development,
environmental protection shall constitute an
integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.
A fenntartható fejlõdés elérése érdekében a környezetvédelemnek a fejlõdési folyamat szerves részét
kell alkotnia, és nem kezelhetõ attól elkülönülten.

A 4. elv szerint el kell érni a fenntartható fejlõdést. Ezalatt az elõzõ értelmezésekbõl következõen, nagy valószínûséggel itt is növekedést értenek.
Ekkor érthetõ lesz, hogy a lisszaboni megállapodás bekerül az EU fenntartható fejlõdés (sustainable development) stratégiájába, és a környezetvédelemnek a fejlõdési folyamat részének kell
lennie. Itt valahogy elfogadható a szövegkörnyezet. De ismét a fenntartható fejlõdés elérését
magyarázza, ahol viszont a környezetvédelmet
már a fejlõdési folyamat alá rendeli.
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Principle 5
All States and all people shall cooperate in the
essential task of eradicating poverty as an indispensable requirement for sustainable development, in order to decrease the disparities in standards of living and better meet the needs of the
majority of the people of the world.
Valamennyi Államnak és minden embernek
együtt kell mûködnie a szegénység leküzdésének
alapvetõ feladatával kapcsolatban, ami a fenntartható fejlõdés elengedhetetlen követelménye
ahhoz, hogy csökkenjenek az életszínvonalak
közötti egyenlõtlenségek és a világ népeinek
többsége jobban kielégíthesse szükségleteit.

Az 5. elvnél a fenntartható fejlõdés követelményeirõl ír, requirement of sustainable development.
Principle 6
The special situation and needs of developing
countries, particularly the least developed and
those most environmentally vulnerable, shall
be given special priority. International actions
in the field of environment and development
should also address the interests and needs of
all countries.
Megkülönböztetett fontossággal kell foglalkozni a fejlõdõ országok, és mindenekelõtt a legkevésbé fejlett és a környezeti hatásokkal szemben leginkább sebezhetõ országok sajátos helyzetével és szükségleteivel. A környezettel és a
fejlõdéssel kapcsolatos nemzetközi programoknak egyúttal figyelembe kell venniük minden
ország érdekeit és szükségleteit.

A 6. elv developing countries-ról írnak és
least developed legkevésbé fejlett országokat
említenek és ennek megfelelõen ugyancsak tarthatatlanul idealizált: figyelembe kell vennünk
minden ország érdekeit és szükségleteit. A kérdés megint az, hogy melyik országnak mi a szükséglete? A szükséglet fogalmának homályosságáról már fentebb beszéltünk, de itt a helyzet
még veszélyesebb, miután a szó használatát
párosítja az érdekekkel.
Principle 7
States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the
health and integrity of the Earth's ecosystem. In
view of the different contributions to global
1

19
environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The
developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the
pressures their societies place on the global
environment and of the technologies and financial resources they command.
Az Államok átfogó közösségi szellemben fognak együttmûködni annak érdekében, hogy megõrizzék, megvédjék és helyreállítsák a Föld élõvilágának egészségét és egységét. Tekintettel arra,
hogy világméretû környezetpusztulásban eltérõ
mértékben vettek és vesznek részt, az Államok
közös de megkülönböztetett felelõsséget viselnek.
A fejlett országok elismerik azt a felelõsséget,
amit a fenntartható fejlõdés elérésére irányuló
nemzetközi törekvésekben viselnek, tekintettel
azokra a hatásokra, amelyeket társadalmaik a
globális környezetre gyakorolnak és azokra a
technológiákra s pénzügyi forrásokra, amelyekkel rendelkeznek.
Principle 8
To achieve sustainable development and a higher
quality of life for all people, States should reduce
and eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate
demographic policies.
Ahhoz, hogy minden nép számára elérhetõvé
tegyék a fenntartható fejlõdést és a magasabb életminõséget, az Államok csökkentsék és küszöböljék
ki a termelés és a fogyasztás nem-fenntartható
módszereit és folytassanak ennek megfelelõ demográfiai politikát.

A 8. elvben a fenntartható fejlõdést és a jobb életminõséget ismét csak külön választja, mindenekelõtt elérendõ célként bemutatva. Ugyan akkor a
fogyasztás nem-fenntartható módjait említi, aminek kritériumait nem is körvonalazza, tehát kezelhetetlen elvárást fogalmaz meg.
Principle 9
States should cooperate to strengthen endogenous capacity-building for sustainable development
by improving scientific understanding through
exchanges of scientific and technological knowledge, and by enhancing the development, adaptation, diffusion and transfer of technologies, including new and innovative technologies.

Ismét új szövegkörnyezetben a fogalom: developmental and environmental needs.
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Államoknak együtt kell mûködniük abban,
hogy erõsítsék a fenntartható fejlõdéshez szükséges erõforrások belsõ fejlesztését a tudományos és mûszaki eredmények kölcsönös cseréjén
keresztül a tudományos ismeretek tökéletesítésével, valamint a technológiák fejlesztésének,
alkalmazásának, terjesztésének és átadásának
elõsegítésével, beleértve az új technológiákat is.

A 9. elvben pedig már végképp az üres óhajok
mezejére téved, miszerint a fenntartható fejlõdésben technológiai fejlesztésre van szükség és
a szükséges erõforrásokat az elõzõ módon teljesen homályban hagyja. A további elvekben az
általunk eddig vitatott problémák hasonló
módon jelennek meg, ezért azokkal részleteiben
nem foglalkozunk. Kivételt képeznek a 23-26.
elvek, amelyekben a nyilatkozat a béke megõrzésének szerepén túl a belsõ és a külsõ erõszak,
valamint specifikusan a katonai erõ alkalmazása kérdéskörökben foglal állást. Ezekkel kapcsolatos gondolatainkat ismét fontosnak tartjuk
közreadni, megosztani a tisztelt olvasóval.
Principle 10
Environmental issues are best handled with the
participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual
shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public
authorities, including information on hazardous
materials and activities in their communities,
and the opportunity to participate in decisionmaking processes. States shall facilitate and
encourage public awareness and participation by
making information widely available. Effective
access to judicial and administrative proceedings,
including redress and remedy, shall be provided.
A környezeti ügyeket  a megfelelõ szinten 
a legjobban az összes érdekelt állampolgár részvételével lehet megoldani. Nemzeti szinten minden egyénnek biztosítani kell a megfelelõ hozzáférést a környezetre vonatkozó információkhoz,
amelyekkel a közhivatalok és a hatóságok rendelkeznek, beleértve az egyes közösségeket érintõ veszélyes anyagokra és tevékenységekre
vonatkozó információt, továbbá lehetõvé kell
tenni a döntéshozatali folyamatban való részvételt. Az Államok segítsék elõ és bátorítsák a
lakosság tudatosságát és részvételét azzal, hogy
széles körben hozzáférhetõvé teszik az információkat. Hatékony hozzáférést kell biztosítani a
bírósági és igazgatási eljárásokhoz, beleértve a
jóvátételt és a helyreállítást.
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Principle 11
States shall enact effective environmental legislation. Environmental standards, management
objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which
they apply. Standards applied by some countries
may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries.
Az Államok iktassanak törvénybe hatékony
környezeti jogszabályokat. A környezeti elõírások, célkitûzések és értékrendek tükrözzék a
megfelelõ környezeti és fejlesztési összefüggéseket. Az egyes országokban alkalmazott szabványok esetenként nem felelhetnek meg más országoknak, különösen fejlõdõ országoknak, és számukra indokolatlan gazdasági költségeket és társadalmi feszültségeket okozhatnak.
Principle 12
States should cooperate to promote a supportive and open international economic system
that would lead to economic growth and sustainable development in all countries, to better
address the problems of environmental degradation. Trade policy measures for environmental purposes should not constitute a means of
arbitrary or unjustifiable discrimination or a
disguised restriction on international trade.
Unilateral actions to deal with environmental
challenges outside the jurisdiction of the
importing country should be avoided. Environmental measures addressing transboundary or
global environmental problems should, as far
as possible, be based on an international consensus.
Államok mûködjenek együtt egy támogató és
nyitott nemzetközi gazdasági rendszer elõsegítésében, ami valamennyi országban gazdasági
növekedéshez és fenntartható fejlõdéshez vezethet annak érdekében, hogy jobban lehessen
megoldani a környezetromlás problémáit. A környezeti célú kereskedelmi-politikai intézkedések
nem képezhetnek önkényes vagy indokolatlan
megkülönböztetést vagy rejtett korlátozást a
nemzetközi kereskedelemben. Kerülni kell azokat az egyoldalú intézkedéseket; amelyek az
importáló ország fennhatóságán túlmenõen foglalkoznak a környezeti problémákkal. A határokon átterjedõ vagy a globális környezeti problémákkal foglalkozó környezeti intézkedéseknek 
amennyire lehetséges  nemzetközi egyetértésen kell alapulniuk.

2006_8_Belivek.qxp

2006.07.31.

13:28

Page 21

MAGYAR MINÕSÉG
Principle 13
States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage. States
shall also cooperate in an expeditious and more
determined manner to develop further international law regarding liability and compensation
for adverse effects of environmental damage
caused by activities within their jurisdiction or
control to areas beyond their jurisdiction.
Az Államok nemzeti törvényeket fognak
kidolgozni a szennyezéssel (és egyéb környezeti
károkkal kapcsolatos felelõsségre és az áldozatok kártalanítására. Az Államok hatékonyan és
nagyobb eltökéltséggel ugyancsak együtt fognak
mûködni további nemzetközi jogszabályok
kidolgozásában a fennhatóságukon belül esõ
területeken vagy a fennhatóságuknak kívüli, de
általuk ellenõrzött területeken folytatott tevékenységek következtében okozott környezeti
károk hátrányos hatásaival kapcsolatos felelõsségrõl és kártérítésrõl.
Principle 14
States should effectively cooperate to discourage
or prevent the relocation and transfer to other
States of any activities and substances that cause
severe environmental degradation or are found to
be harmful to human health.
Az Államoknak hatékonyan együtt kell mûködniük minden olyan tevékenység és anyag más Államokba történõ áttelepítésének és átjuttatásának
elutasításában vagy megakadályozásában, amely
súlyos környezetromlást okozhat, vagy amelyet az
emberi egészségre ártalmasnak találtak.
Principle 15
In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there
are threats of serious or irreversible damage, lack
of full scientific certainty shall not be used as a
reason for postponing cost-effective measures to
prevent environmental degradation.
A környezet védelme érdekében az Államok,
lehetõségeiknek megfelelõen, széles körben
törekedjenek elõvigyázatosságra. Ahol súlyos
vagy visszafordíthatatlan kár fenyeget, a teljes
tudományos bizonyosság hiánya nem használható föl indoklásként a környezetromlást megakadályozó, a hatékonysággal járó intézkedések
elhalasztására.
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Principle 16
National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and
the use of economic instruments, taking into
account the approach that the polluter should, in
principle, bear the cost of pollution, with due
regard to the public interest and without distorting international trade and investment.
A nemzeti hatóságoknak törekedniük kell a
környezeti költségek nemzetközi megosztásának
és a gazdasági eszközök felhasználásának elõsegítésére, számításba véve azt a megközelítést, hogy
elvben a szennyezõnek kell viselnie a szennyezés
költségét, tekintettel a közérdekre, és anélkül,
hogy a nemzetközi kereskedelmi és befektetési
folyamatokat eltorzítanák.
Principle 17
Environmental impact assessment, as a national
instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse
impact on the environment and are subject to a
decision of a competent national authority.
Nemzeti keretekben alkalmazott eljárásként
környezeti hatástanulmányokat kell készíteni az
olyan javasolt tevékenységekre nézve, amelyeknek nagy valószínûséggel jelentõs mértékû káros
hatása lesz a környezetre, és amelyek az illetékes
nemzeti hatóságok döntésétõl függnek.
Principle 18
States shall immediately notify other States of
any natural disasters or other emergencies that
are likely to produce sudden harmful effects on
the environment of those States. Every effort
shall be made by the international community to
help States so afflicted.
Minden természeti katasztrófáról vagy egyéb
veszélyhelyzetrõl az Államok azonnal értesítsék
azokat az Államokat, amelyek környezetében
valószínûleg nagyon rövid idõn belül károkat
okozhatnak az említett helyzetek. A nemzetközi
közösség tegyen meg minden erõfeszítést az ilyen
helyzetbe került Államok megsegítésére.
Principle 19
States shall provide prior and timely notification
and relevant information to potentially affected
States on activities that may have a significant
adverse transboundary environmental effect and
shall consult with those States at an early stage
and in good faith.
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Az Államok elõzetes és idõbeli értesítést, valamint nyújtson tárgyszerû információt a potenciálisan érintett Államoknak az olyan tevékenységekrõl, amelyeknek jelentõs, határokat átlépõ káros
hatásaik lehetnek; s emellett az érintett Államokkal már idejekorán és jóhiszemûen egyeztessen.
Principle 20
Women have a vital role in environmental management and development. Their full participation is therefore essential to achieve sustainable development.
A nõknek létfontosságú szerepük van a környezetgazdálkodásban és a fejlõdésben. Ezért teljeskörû részvételük lényeges a fenntartható fejlõdés eléréséhez.
Principle 21
The creativity, ideals and courage of the youth of
the world should be mobilized to forge a global
partnership in order to achieve sustainable development and ensure a better future for all.
Mozgósítani kell a világ ifjúságának alkotóerejét példaképeit és bátorságát egy átfogó közösségi
szellem kialakításához, a fenntartható fejlõdés és
a mindenki számára jobb jövõ elérése érdekében.
Principle 22
Indigenous people and their communities and
other local communities have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices.
States should recognize and duly support their
identity, culture and interests and enable their
effective participation in the achievement of sustainable development.
Az õslakos népeknek és közösségeiknek, és más
helyi közösségeknek létfontosságú szerepe van a
környezetgazdálkodásban és a fejlõdésben ismereteik hagyományos gyakorlatuk miatt folytán. Az
Államoknak el kell ismerniük és kellõen támogatniuk kell azonosságtudatukat, kultúrájukat és
érdekeiket, továbbá lehetõvé kell tenniük hatékony
részvételüket a fenntartható fejlõdés elérésében.
Principle 23
The environment and natural resources of people under oppression, domination and occupation
shall be protected.
Meg kell védeni az elnyomás, uralom és megszállás alatt álló népek környezeti és természeti
erõforrásait.
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Eszköztelen az igen nemes 23. elv, mert számunkra nem érthetõ a népek megvédése nélkül a
környezetük megvédése sem.
Principle 24
Warfare is inherently destructive of sustainable
development. States shall therefore respect international law providing protection for the environment in times of armed conflict and cooperate
in its further development, as necessary.
A hadviselés eredendõen pusztító hatással van
a környezetre. Ezért az Államok a fegyveres
összetûzések idején tartsák tiszteletben a környezet védelmérõl rendelkezõ nemzetközi jogot és
szükség szerint mûködjenek együtt e jog továbbfejlesztésében.

A 24. elv belsõ ellentmondástól is terhes. Elsõ
mondata egyértelmû a pusztítás kérdésében. A
hadtörténelem eddig pozitív példát a pusztítás
kérdésében aligha produkált. A háború sajátja a
pusztítás, különösen nincs tekintettel az annak
eredményességében szerepet nem játszó tényezõkre, mint pl. a környezet védelme. A kérdés persze egy olyan keretben, mint a humán védelem, az
embert fenyegetõ bármely veszély elleni védelem,
azaz a biztonság, a minõség (elsõsorban az életminõség vonatkozásában) szakértõi vizsgálatot és
elemzést kíván. Így feltéve, a kérdés már valóságos és feltétlenül mélyreható elemzést igényel.
Principle 25
Peace, development and environmental protection are interdependent and indivisible.
A béke, a fejlõdés és a környezetvédelem egymással összefügg és oszthatatlan.
Principle 26
States shall resolve all their environmental disputes peacefully and by appropriate means in accordance with the Charter of the United Nations.
Az Államok a környezettel kapcsolatos minden
vitájukat békés úton és megfelelõ eszközökkel
rendezzék az Egyesült Nemzetek Alapokmányának megfelelõen.
Principle 27
States and people shall cooperate in good faith
and in a spirit of partnership in the fulfilment of
the principles embodied in this Declaration and
in the further development of international law
in the field of sustainable development.
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Az Államok és népek jóhiszemûen és közösségi szellemben mûködjenek együtt az ezen
nyilatkozatban megtestesült elvek megvalósításában és a nemzetközi jognak a fenntartható
fejlõdés területén való továbbfejlesztésében. A
deklaráció szövegébõl nem olvasható ki pontosan, hogy valójában mit kívántak a szerkesztõk
kifejezni a development szóval. Míg a címben
környezet és fejlõdés áll (Environment és development) egymás mellett mintegy felsorolásként, addig néhány bekezdéssel lejjebb már
global environmental and developmental
system-rõl írnak, vagyis globális, azaz az
egész Földre kiterjedõ környezeti és fejlõdési
rendszerrõl. Jelen esetben inkább globális környezeti és az emberi jólétet együttesen biztosító rendszerrõl kellene gondolkodnunk és
beszélnünk.
És végül nézzük meg összegyûjtve a development szót a leírt összes kapcsolatban:
1. Environment and development
2. environmental and developmental system
3. sustainable development
4. environmental and development policies
5. right to development
6. developmental and environmental needs
7. developmental process
8. enhancing development
A fentiekbõl a szakértõk, kutatók , szakmai
szervezetek és minden figyelmes olvasó számára elég világosan kitûnik, hogy a fejlõdés sok
mindent jelenthet attól a kontextustól függõen,
amiben használjuk. Arról nem is beszélve, hogy
a fenntartható jelzõvel nem megkönnyítik,
hanem inkább nehezítik a mögöttes tartalom
világos meghatározását.
Látható, hogy az eredeti angol definíció nem
tökéletes, de a különbözõ fordítások még több
zavart keltenek. Így végülis akadályozzák az
emberiség ( az emberek ) mozgósítását a legalapvetõbb cél elérése, az emberi lét folytathatósága érdekében. Amely pedig csak integrált,
interdiszciplináris kutatások eredményei illetve az azokból következõ társadalmi-gazdaságikörnyezeti teendõk megvalósítása útján lehetséges..
Mindez arra készteti kutatócsoportunkat,
hogy folytassa munkáját és próbálja meg egyértelmûbben leírni a fenntartható fejlõdés tartalmát és meghatározni definícióját.

2

Valóság 2004/6 p. 1-18
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A Riói Nyilatkozat, amivel mindenki jól jár
A Riói Nyilatkozat olyan (költõi) eszköz, amely
két ellentétes, egymást kizáró fogalmat próbál
egyesíteni : úgymint a fejlõdést és a növekedést.
Ez annyit jelent, mintha azt mondanánk, hogy a
sötét világosság amely a csillagokból aláhullik" .
Ennek a régebbi politikai szlogenekben is tapasztalhattuk a megfelelõjét az emberarcú szocializmussal vagy kapitalizmussal, a tiszta háborúval", az egypártrendszerrel", vagy a humanitárius beavatkozással". És most ez a sor gazdagodott a fenntartható fejlõdés" fogalmával. Mintha
a melléknév arra lenne hivatott, hogy igazolja a
jelzett fõnevet. Mintha összeegyeztethetnénk a
kecskét és a káposztát, az egyre intenzívebb
növekedést és haszonkeresést a társadalom és a
környezet védelmével.
Persze mindenkinek megvan ebbõl a saját
haszna. Vannak , akik úgy tartják hogy a "fenntartható fejlõdés" egy olyan "fejlõdés (vagy inkább
növekedés), ami tartós", azaz szinonimája a
végnélküli, örök növekedésnek. Márpedig véges
és lehatárolt közegben a növekedés is lehatárolt
arra a szintre, amit az ökológiai rendszer még
elbír. Az emberi személyiség fejlõdése az elõzõeknek éppen az ellenkezõje. Azzal, hogy én más
javára bizonyos javakról lemondok, emberi mivoltomban fejlõdök. Ez tehát valóban az a fejlõdés,
amelynek nincs határa. Más vonatkozásban például a szeretet az, amely akkor gazdagodik, ha
megosztják.
Az önmagukban ellentmondást tartalmazó
értelmezésekkel (definíciókkal) a fenntartható
fejlõdés olyanra formálható, amelynek bizonytalan jelentése lehetõvé teszi egy bizonytalan konszenzus létrejöttét, és azt, hogy feleslegesen sokat
beszéljünk a semmirõl.
Ennek megelõzésére jött létre kutatócsoportunk, amely célul tûzte ki a fenntartható fejlõdés pontosabb meghatározását és egy második
lépésben az elért eredmények gyakorlatba való
átviteli lehetõségének tanulmányozását. Ez irányú munkánknak alapja a már közzé tett tanulmányunk A fenntartható fejlõdés: mítosz vagy
valóság? 2 Ebben a fejlõdés/növekedés és a kultúra/civilizáció összefüggéseit tanulmányoztuk.
Az emberiséget fenyegetõ katasztrófák
megtévesztõ elfedése.
A környezetet fenyegetõ problémák sajnos reálisak. A tudományos társaságok egyfolytában
azokra a dramatikus következményekre emlé-
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keztetnek minket, amelyeket egy ötven éven
belül (szinte maholnap!) bekövetkezõ, pár fokos
átlaghõmérséklet emelkedés vonna maga után,
ha energiaéhségünk és fogyasztásunk nem csökken. Semmi kétség afelõl, hogy a természeti"
megrázkódtatások demográfiai és migrációs értelemben vett társadalmi vonatkozású következményekkel járnak. A háború lehetõsége sincs
kizárva. Mindezt már világosan kiemelte a
Brundtland Bizottság. Mit tettünk eddig a fenntartható fejlõdés" nevében? Szinte semmit. Az
USA által nem ratifikált Kyoto-i egyezmény 
mivel "az amerikai életvitel nem tárgyalható" 
tökéletesen illusztrálja ezt a mulasztást. Ezzel
szemben, mégis használjuk a fenntartható fejlõdés" kifejezést, hogy közben a megsemmisülésig
fejlesszünk" Északon és Délen, szép jövõt ígérve a
befektetõknek, az autó- és olajkereskedõknek.
Mit tehetünk ezek után? Elõször is fel kell
ismernünk, hogy a fenntartható társadalom"
elsõbbséget kell élvezzen a "fenntartható fejlõdéssel" szemben. Meg kell fejtenünk, milyen
módon lehetne azokon a kognitív mechanizmusokon változtatni, amelyek megakadályoznak
bennünket abban, hogy elhiggyük azt, amit
tudományosan igazolt ismereteink alapján már
tudunk. Tudjuk például, hogy a gyorshajtás életveszélyes, csak éppen nem hisszük el, hogy ez
ránk is vonatkozik. Mindaddig amíg egy baleset
tolókocsiba nem kényszerít. Tehát a lehetségest
 bizonyos vonatkozásokban  lehetetlennek
tartjuk. Az elkerülhetetlent néha csak akkor
fogadjuk el lehetségesnek, amikor bekövetkezett, vagyis túl késõn. Ugyanez a helyzet a minket fenyegetõ természeti katasztrófákkal is,
amelyekrõl még el kell hinnünk, hogy be fognak
következni. Úgy fogjuk megtalálni az eszközöket ahhoz, hogy az elkerülhetetlen ne következzen be, ha foglalkozunk vele,  a talán nem
bekövetkezõ  elkerülhetetlennel." (J.P. Dupuy).
A fejlõdés"-nek álcázott növekedés nem képes
megállítani ezeket az öngyilkos politikákat. Legfeljebb késleltetheti a megjósolt katasztrófák
bekövetkezését. A Riói Nyilatkozat kiemeli
ugyan a cselekvés szükségességét, ugyanakkor:
 egyrészrõl nem tesz mást, mint a növekedésnek, mint fõ gondolatiránynak a követését,
 másrészrõl nincs tisztában azzal, hogy ennek a
növekedésnek alig van kihatása a társadalmi
jólétre.

A Nyilatkozat el tudja hitetni másokkal, hogy
ellentétes ígéreteknek is eleget tudunk tenni. Ez
több mint veszedelmes. Ilyen értelmezés mellett
a fenntartható fejlõdés" csak arra szolgál, hogy
tiszta lelkiismeretet biztosítson azok számára,
akik a lehetségest lehetetlennek vélik, mindazok
ellenére, amit egyes kérdésekben már tudunk a
korlátlan növekedéssel járó, globálisan is vészjósló változásokról. És mi történik akkor, ha a történelem nem ad majd nekik igazat?
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Másért vállalkozók
avagy alkossuk újra a vállalkozás fogalmát!
Tóth Gergely*
Ahogy a bölcs emberek igyekeznek
egészségesek maradni, hogy elérjék
életcéljaikat, a bölcs vállalkozások
törekszenek arra, hogy fenntarthatóak
legyenek. Ahogy egészségünkhöz
elengedhetetlen a megfelelõ mennyiségû
friss vér, a vállalatoknak pénzügyi
erõforrásokra van szükségük.
Ugyanakkor ha üzletünket csak a profit
maximalizálására építjük, összekeverjük
a létfeltételeket a célokkal.
Ez a cikk a vállalkozások fõ céljait
vizsgálja, s megpróbálja meghatározni
a másért vállalkozók megkülönböztetõ
jegyeit. Másért vállalkozónak nevezzük
az olyan nyereségorientált vagy non-profit
szervezeteket, ahol a pénz a közjót
szolgálja. Támogatnunk kell õket, hogy
a másért vállalkozó ne legyen kihalásra
ítélt állatfaj, inkább érjen el kritikus
tömeget. Ha vállalatot mondunk, mire
gondolunk? Vállalkozást emlegetve mire
vállalkozunk? Arra, hogy pénzt csinálunk?
Magunknak vagy másoknak is juthat
belõle? Vannak még, akik nemes célra
vállalkoznak? A cikk ezen kérdéseket
feszegeti.
Elméleti háttér
A vállalatok gazdasági hatalmának erõsödésével egyre elterjedtebb a felismerés, hogy
nagyobb társadalmi felelõsséget is kell vállalniuk, és kulcsszerepet játszaniuk a fenntartható
fejlõdésben. Egyre szaporodnak az etikus befektetési alapok, a nemzetközi vállalatok fenntarthatósági jelentéseket adnak ki. De mit is jelent
a fenntartható fejlõdés az üzleti szférában? A
fogalmat  definíciójának1 már közhelyszámba
menõ, egy évtizedet meghaladó ismételgetése
ellenére  nehezen tudjuk a gyakorlat nyelvére
lefordítani. Más szavakkal: az alapelvvel mindenki egyetért, de hogy az egyes ember mi
módon élhet úgy, hogy a világ fenntartható
legyen, legtöbbünkben fel sem merül, vagy ha

mégis, nem tudunk rá válaszolni. Az átlagembert  a lakosság csekély hányadától eltekintve
 nemigen érdekli a kérdés, az államok nagy
része megelégszik néhány hangzatos, de a gyakorlatba alig átültetett nemzetközi megállapodással, nyilatkozattal. Ugyanakkor számos
kutató, állami hivatalnok foglalkozik a témával,
sok tenni akaró ember pedig saját kezdeményezéseivel (például ökofalvak; nem növekedésmániás, helyi igényeket kiszolgáló vállalkozások;
non-profit szervezetek létrehozásával) bizonyítja: a fenntartható fejlõdés nem elvont eszme,
hanem mindennapi életünkben megélhetõ,
életprogrammá tehetõ.
Az utóbbi évtizedekben e téren sokat támadott nagyvállalati szféra felismerte, hogy veszélyes lehet a megszokott üzletmenetre, ha nincs
tiszta víz a pohárban, mivel néhányan hangoztatni kezdték a zérus növekedést, mint gyakorlati fenntarthatóságot (lásd például Daly [1991]).
A zérus növekedés nyilvánvalóan ellentmond a
mikro- és makroszintû gazdasági döntéshozók
vérébe ivódott növekedési mítosznak, ezért a
nagyvállalatok megalkották saját, jól operacionalizált fenntartható fejlõdés fogalmukat. Ebben
konszenzus van kialakulóban  legalábbis a vállalati szakemberek között, mivel a környezetvédõk egyelõre hallgatnak. A fogalom megjelenik
például a fenntarthatósági jelentések készítésérõl szóló útmutatóban (CERESGRI [1999])
vagy a WBCSD kiadványaiban. Lényege, hogy a
fenntarthatóság három oszlopa a környezeti, a
társadalmi és a gazdasági fenntarthatóság.
(Bõvebben lásd Kényszer, versenyelõny vagy
jófejség? címû cikkünket.)
Ez így valószínûleg igaz is, a csúsztatás ott
érhetõ tetten, hogy a környezeti fenntarthatóságot az öko-hatékonysággal, a társadalmi
fenntarthatóságot bizonyos alapnormáknak
számító gyakorlatokhoz való ragaszkodással
(például a munkakörülmények javítása, a gyerekmunka mellõzése), a gazdasági fenntarthatóságot pedig a cég nyereséges voltával azonosítják. A fenntarthatóságban azonban a három

* ügyvezetõ, KÖVET-Inem Hungária  Budapest
1
A fenntartható fejlõdés röviden olyan fejlõdés, amely biztosítja a jelen szükségleteinek kielégítését anélkül, hogy veszélyeztetné a jövõ generációk szükségleteinek kielégítését (World Commission on Environment and Development [1987]).
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harmad nem ad ki egy egészet, hacsak egy
negyedik elemet nem veszünk figyelembe: az
erkölcsöt, illetve a belõle fakadó folyamatos
önvizsgálatot. Sokat gondolkodtam azon, hogy
felfoghatjuk-e az etikát a fenntarthatóság
negyedik dimenziójaként? Válaszom: nem. Az
önvizsgálatot inkább a három dimenziót összetartó keretnek, ragasztónak látom. A fenntarthatóság megítéléséhez nem alkalmazhatunk
sablonokat. A tevékenység természete, a vállalat mérete, a megmozgatott erõforrások kimerülõ volta, a tevékenység által generált nemzetközi szállítások, a termék által keltett öncélú
szükségletkeltés gyakran központi jelentõségû,
mégis elhanyagolt kérdésnek számít.
Talán könnyebben érthetõ, ha a fenntarthatóságot úgy szemléljük, hogy a természet része
(alrendszere) a társadalom, a társadalom
alrendszere a gazdaság. Minél távolabb kerülünk ettõl az ideális állapottól, azaz minél
inkább próbálja a gazdaság uralni a társadalmat, a társadalom pedig a természetet, annál
kevésbé fenntartható a rendszer. A legtöbb globális problémánk oka az, hogy olyan szellemben próbálunk élni, mintha a három rendszer
viszonya pont az ellenkezõje lenne annak, amit
az isteni és a természeti törvény sugall. A nyugati tömegcivilizáció már jóideje nem felelõs
apaként, hanem rabszolgatartóként viselkedik
a természet kizsákmányolásában (ld. erdõirtás
a Római Birodalomban hajóépítési célból, vagy
a legeltetés miatt növénytakarójának jó részétõl megfosztott Írország). Újabb fejlemény,
hogy a gazdaság saját logikai törvényeit igyekszik kiterjeszteni a társadalom más területeire
is. Ha csak elõnyök elérésére szerzek barátokat, az már nem barátság többé. Ha az életek
megmentése pénzügyi kalkuláción múlik, a
költség/haszon-elemzés nagyon rossz helyen
van. Ernst Schumacher nagyon találóan írja le
a jelenséget mára klasszikussá vált A kicsi
szép c. mûvében:

Az elmarasztaló ítéletek mai tárházában
kevés szónak van olyan lesújtó és döntõ
jelentése, mint a gazdaságtalannak.
Ha egy tevékenységre rásütötték
a gazdaságtalanság bélyegét, nemcsak
hogy kérdésessé vált a létezéshez való
joga, de egyszer s mindenkorra el is
vesztette azt. Amirõl egyszer kiderült,
hogy gátolja a gazdasági növekedést,
2

az szégyenletes dolog, és ha valaki mégis
ragaszkodik hozzá, azt vagy szabotõrnek,
vagy õrültnek tekintik. Mondd azt egy
dologról, hogy erkölcstelen vagy csúf, hogy
lélekölõ vagy lealacsonyítja az embert,
hogy veszélyezteti a világbékét vagy az
eljövendõ nemzedékek jólétét  nos, addig,
amíg nem bizonyítottad be, hogy gazdaságtalan, valójában nem kérdõjelezted
meg a létezéshez, a növekedéshez és
a gyarapodáshoz való jogát.
Minden alkalommal, amikor egy társadalom
hatáskörébe tartozó kérdésbõl gazdasági kérdést csinálunk, egy morzsával nõ a gazdaságot
szimbolizáló kör, s csökken a társadalom. Minden alkalommal, amikor non-profit törvények
alapján mûködõ szférát profit-orientálttá
teszünk, hasonlóan eltûnik egy darab azokból a
dolgokból, amiket nem a pénz irányít. Ezzel
nem azt mondjuk, hogy a gazdaság, a profit vagy
a hatékonyság rossz dolog lenne, ezek az emberiség eddigi legjobb találmányai az anyagi szükségletek tömeges kielégítésére. Helyesek a saját
helyükön, de nem azon túl.
De mire jók az ilyen gondolatok?
Mire jó, ha filozófiát vagy ideológiát alkalmazunk az üzleti vagy munkakapcsolatokban?
Nincs amúgy is elég bajunk? A gazdaság nem
értéksemleges? Nem az ember van a gazdaságért, hanem fordítva, így az értékek alapvetõ
szerepet játszanak. A filozófiai vagy ideológiai
megfontolások fontosabbak, mint gondolnánk.
Másképp egész életünkben csak operatív módon
cselekszünk, s hiányzik a stratégia. Ekler Dezsõ
Ybl-díjas építész szavait kölcsönvéve mindig
csak az autónk nyári gumija, a biztosításunk, a
rezsi költségünk jut eszünkbe, és minden, ami
körénk van építve félelembõl. Fontosak persze
a hétvégi bevásárláshoz hasonló ügyek is, hiszen
a nagyvárosok zajában kevesen jutunk el olyan
megvilágosodási szintre, ahol remetei magányunkban már sokadlagos fontosságúvá süllyednek materiális igényeink. Ugyanakkor ha egész
életünkben nem gondolkozunk el azon, hogy mit
és miért teszünk úgy általában, az sem az igazi.
Olyanok leszünk, mint a stratégiai tervezés nélkül mûködõ vállalat, amely sosem ér rá a jövõjérõl gondolkozni (kivéve a másnap kiküldendõ
számlákat), s így egyszercsak azon veszi észre
magát: nincs is jövõje.

World Business Council for Sustainable Development: a fenntartható fejlõdés elõmozdítására alakult aktív és nagyhatalmú
szervezet, amely mintegy harminc ország százötven nagyvállalatát tömöríti. Székhelye Svájc.
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Miért kell újraalkotni
a vállalkozás fogalmát?
Nagy Péter Pál4 idézi Nemes Nagy Ágnest, aki
szerint A költészet legnagyobb ellensége a szó;
hiszen a költõ feladata: a fecsegés világában
lehasznált, kilúgozott szavakat a csend tüzébe
mártva újra és újra megtisztítani. Hogyan is lúgozódnak ki szavaink? Disznót mondunk, s nem az
egyik legokosabb állat, hanem mások disznóságai
jutnak eszünkbe. Becsületet mondunk, s az ugrik
be, hogy ilyen aztán már tényleg nincs a mai
világban. Közszolgálatot mondunk, s olyan vezetõk villannak fel, akik mindent szolgálnak, csak a
közt nem, pedig elméletileg arra választottuk
õket. Istent mondunk, s egy könyvekbe rajzolt
olyan figurát látunk, akit folyton ránk akarnak
tukmálni az utcai aktivisták, miközben egészen
máshova sietünk. Karácsonyt mondunk, s meg
nem vett ajándékok jutnak az eszünkbe, hivatást
s gyereket mondunk, de csak leküzdendõ akadályokat látunk. Mit tegyünk hát? Felejtsük el ezeket a szavakat, s tüntessük el õket a politikailag
nem korrekt szavaink divatos süllyesztõjében?
Semmiképpen. Gondolkodjunk el inkább, mit is
jelentenek ezek a szavak tulajdonképpen, s a
fogalmak visszariasztó konnotációiktól megfosztva új értelmet adhatnak mindennapjainknak.
Életörömet életuntság helyett, cselekvést az apátia helyett, egymás dícséretét egymás szidása
helyett, szeretetet a gyûlölködés helyett.
Mit is értünk vállalkozáson?
A cikk valódi témájára térve nézzük hát, hogyan
is lúgozódott ki a vállalkozás fogalma. A kocsitól
és a gulyástól eltérõen a vállalkozás nem magyar
találmány, üssük fel hát a Webster enciklopédiát. Magyarra fordítva körülbelül így hangzik:
A vállalkozás (enterprise)
1. olyan felvállalt vagy felvállalandó projekt,
amely bizonyos jelentõséggel bír, vagy bátorságot és energiát igényel: A béke megtartása
nehéz vállalkozás.
2. ilyen projekt terve.
3. részvétel vagy elkötelezõdés ilyen projektben:
Országunk eltökélt emberek vállalkozásán
alapul. (Megjegyzés: mi is tudjuk ezt, vagy
csak más népek?).
4. bátorság és készség feladatok (fel)vállalására;
merész hozzáállás; energia.
5. kereskedelmi célra szervezett cég, üzleti vállalat.
3
4

27
Ínyencségként azt is megtudhatjuk, hogy Alabamában még egy Enterprise nevû város is van,
s bizonyára ismerõsen cseng mindenkinek az
Enterprise ûrhajó neve, ahol a szó a modern
technika csúcsteljesítményét jelképezi. Az amerikai ember számára a vállalkozás nemes dolog,
s a fenti öt meghatározást elolvasva engem is
büszkeséggel töltene el, ha vállalkozónak tarthatnám magam, vagy egy jó vállalkozást szolgálhatnék munkámmal. Miért nincs ez mégsem
így? Talán azért, mert bár tisztában vagyunk a
felsorolt jelentésekkel, fõleg az 1-4. kissé kilúgozódott a mindennapi használatból. Feltört ellenben az 5. jelentés, s megvallom, én néha megijedek attól, milyen irányban fejlõdik (mutál?).
Kis, újabb Unióhoz igazodó közép-európai
átalakulásunk közepette a vállalkozásról/vállalkozóról sokszor ilyesmik jutnak eszünkbe:
1. aki ügyes.
2. akinek sikerült a privatizáció.
3. aki tegnap keresett minket, de ma már máshol jár (argó: vállalkozó típusú ember).
4. akinek mindig több pénze van, mint nekünk,
de kevésszer támogat minket.
5. aki nagyon agresszíven nyomul érdekeiért, s
még sosem fizetett ÁFÁ-t, ellenben annál
több ÁFÁ-s számla megfordult a kezében.
6. aki maga  rossz értelemben vett  megvalósítására vállalkozott, s nem a köz szolgálatára 
holott választáson jutott oda, ahova.
7. aki elvesztette az állását az átalakulásban, s
megpróbál életben maradni: kényszervállalkozó.
Nem szeretnék senkit megsérteni, nem ez
volt a célom a fenti hét meghatározás szándékos kisarkításával. Nem is a véleményemet
írtam le, inkább egy közvélekedést. Nem feltétlenül uralkodó, de a mai magyar társadalomban mindenképpen megtalálható közvélekedést, amely egyes csoportokban általánosnak
mondható. Valószínûleg ez a közvélekedés
teszi, hogy a zöldek legtöbbjének égnek áll a
hátán a szõr, ha meghallja a vállalat szót, s
belsõ képernyõjén egybõl körvonalazódni kezd
a környezetszennyezés megtestesített alakja.
Nem tennénk rosszat, ha megpróbálnánk viszszaépíteni a vállalkozás-ba a kilúgozódott
tartalmakat. De hogyan tegyük ezt? Nos, valószínûleg nem ilyen cikkek írásával vagy a propaganda más formáival, hanem úgy, hogy meg-

Ekler Dezsõ [2000]: Ember és háza, Kijárat Kiadó, Budapest, 2000.
Nagy Péter Pál [2003]: Küldetéses vétó, IGEN, XV. évfolyam, 11. szám, 20. oldal.
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próbáljuk e-felé megélni vállalatunkat, vállalkozásunkat. Más szóval úgy intézni mindennapi apró-cseprõ dolgainkat, mintha jelentõséggel bíró, bátorságot és energiát igénylõ dolgot tennénk, vegyünk részt, kötelezõdjünk el,
merész hozzáállással vállaljunk fel feladatot
(Webster jelentések zanzásítva). Amikor vállalati döntéshozóként teszünk valamit, ne a csupán profitért aggódó részvényes, vagy a szigorú
tekintetû brüsszeli törvényvégrehajtó lebegjen
a szemünk elõtt (hiszen ezek archetípusai
kisebb számban léteznek, mint gondolnánk),
hanem saját lelkiismeretünk. Nem igaz az a
közvélekedés, amely szerint a vállalatvezetõket
és tulajdonosokat csak a profit-maximalizálás
és a fogyasztók elvárásai érdekli, hanem a
hosszútávú biztonság.
Kik a másért vállalkozók?
Milyen a más vállalat?
De mire is vállalkozunk? Pénzre? Arra is, de
nem elsõsorban arra. Pontosabban fogalmazva
tisztességes megélhetésre, s ne pénzben kifejezhetõ nyereség maximalizálására. Hogy kinek hol
a tisztes megélhetés, azt döntse el maga. A
lényeg nem annyira a mértékben van, mint
inkább a határ felismerésében. A tisztes megélhetésnek van határa, a profitmaximalizálásnak
nincs. Aki szereti a matematikát, olyan egyenletre gondoljon, ahol az anyagi nyereség keretfeltétel, de a célfüggvény más. Közgazdaságilag
a határhaszon elmélethez nyúlhatunk, amely
szerint addig növelem saját hasznomat, amíg a
másoknak okozott haszon nem jelent számomra
nagyobb hasznosságot. Plasztikusabban: az ötödik pohár tej után már nem annyira kívánok egy
hatodikat, ezért macskámnak adom, észrevéve,
hogy õ is szomjas. Nem teszek így az elsõ pohárral, s itt csíptük nyakon a háttérben csendben,
poharanként csökkenõ határhasznosságot.

Cél
Eszköz
Küldetés

Vállalat Másért vállalkozó
Nyereség
Ember
Ember
Nyereség
Közjó
Alárendelt

Mi legyen hát a célfüggvény, ha a nyereségtermelést sikerül visszaszorítanunk a legfontosabb keretfeltétel kategóriába?
A társadalom és a környezet jobbítása, azaz
a közjó. (1. ábra) Vegyük észre, hogy gazdaságilag vagyunk a legjobbak. Nem az amerikai
vagy az EU életszínvonalhoz viszonyítva, de
mondjuk a világ szegényebb 90%-ához képest.

Vegyük észre, hogy az USA-EU szint mozgó
célpont, amit közelíthetünk, de mire odaérünk,
már távolabb van. Ha erre tekintünk, állandó
frusztrációnak tesszük ki magunkat, ha máshova, elégedettség tölt el bennünket. Válasszon
ki-ki ízlése szerint. A környezeti és társadalmi
haszon maximalizálása azért is fontos, mert
ezek romló mutatókkal büszkélkedhetnek,
míg a GDP többel-kevesebbel, de azért folyamatosan nõ. A határhaszon elmélet szerint jóllétünk egyre fontosabb jólétünknél, a magasabb jövedelem nem nagyon kompenzál az elhidegült baráti kapcsolatokért, szétzilálódott családokért, elkallódott fiataljainkért, avagy
elvesztett erdõinkért, leszabályozott és
elszennyezett vizeinkért, betonteknõvé silányulandó fõvárosi Dunánkért, agresszív autófolyam által határolt és szabdalt városainkért,
az ételünket és kapcsolatainkat meghatározó
mesterséges intelligenciáért.
Hogyan vállalkozhatunk másként?
Mit tegyen hát a vállalkozó, a vállalatnál dolgozó ember? Próbáljon meg jót tenni az
embernek, s legalább nem ártani a környezetnek (azaz minden természetes élõnek és élettelennek, ami nem ember). Ne féljen, meg fog
élni, s valószínûleg a profitért aggódó részvényes és/vagy törvényvégrehajtó sem lép a sarkára. A katolikus egyház három évvel ezelõtti
óriásplakát kampánya ezzel a felhívással fordult az emberekhez: Jót tenni jó. Valószínûleg
azért, mert bár a jó fogalma is kissé kilúgozódott, ezt azért még elfogadják hívõk és nem
hívõk egyaránt.
Úgy gondoljuk, Magyarországon is vannak
olyan cégek, másért vállalkozók, akik jó úton
járnak a matematikai egyenletük átalakításában. De vállalkozások-e ezek? Van köztük ilyen
is, de olyan igazi nagyvállalatot, mint a brit
Body-Shop vagy az amerikai Ben & Jerrys,
Magyarországon valószínûleg nem találunk. Az
Rt.-Kft.-Bt. mellett meglepõen nagy számban
találkozunk a legváltozatosabb szervezeti formákkal, az alapítványtól a szakiskoláig, a Kht.tól a szövetkezetig. A szó új, ki nem lúgozott
értelmében ezek nagyon is vállalkozások. Másért
vállalkozóknak nevezzük tehát az olyan szervezeteket, amelyek gazdaságilag életképesek, fõ
céljuk azonban nem a pénzben kifejezhetõ nyereség maximalizálása, hanem valami  erkölcsi
értelemben  magasabbrendû jó. Ez lehet társadalmi vagy környezeti haszon, a globális kapitalizmus uralkodóvá válásával valami piaci hézagnak keresztelt rendellenesség kijavítása, pl.
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helyi és teljes értékû élelmiszerek elõállítása;
energiatermelés kis léptékben (megújuló erõforrásokból, nem luxus- és helyi igényeket kielégítve), vagy akár hátrányos helyzetû csoportok segítése. A másért vállalkozó szervezet (mely lehet
kft., alapítvány vagy akár jogi és gazdasági forma
nélküli szervezet) nem választható el az azt
mûködtetõ emberektõl. A másért vállalkozók
csak munkanév, emlegetjük õket alternatív kapitalistákként, autonómokként, gyémánt vagy társadalmi vállalatokként/vállalkozásokként is. A
KÖVET fenntarthatósági besorolásában a fenntartó vállalat nevet kapták.

Fõ tevékenység

Leírás

Különleges ipari
bevonatok készítése,
szigetelés
Vállalat

Név

Típus

Három fivér által vezetett családi
vállalkozás, amely saját területén
élvonalbeli megoldásokat fejleszt
ki és alkalmaz. A cég 40 embernek
ad munkát s közösséget, köztük
nyugdíj elõtt állóknak, a társadalom peremére szorultaknak. A
környezettudatos mûködést bizonyítja a 12 éve mûködõ szelektív
hulladékgyûjtés, vagy az élõ ISO
14001 rendszer.
Komplex kistérségi agrár-környezetvédelmi fejlesztés. Önkormányzati együttmûködéssel. Már mûködik a tájfajta gyümölcsöket földolgozó dzsemüzem. Rönkfa bútorokat gyártó egység. A helyi gazdálkodók fokozatos bevonásával és a
helyi feldolgozó-kapacitások megteremtésével igyekszik elõrelépni.

SOMOGY
TERMÉSZETVÉDELMI
SZERVEZET /
ZÖLDFOLYOSÓ
KÖZALAPÍTVÁNY

Non-profit +
vállalkozás

OSTORHÁZI
BEVONATTECHNIKAI KFT.

SOKORÓ
ALAPÍTVÁNY

És mi lesz a régi értelemben vett vállalkozásokkal, vállalkozókkal?
Elõszöris, kis öniróniával élve elég kicsi a valószínûsége, hogy jövõ hónaptól a másért vállalkozók
komoly veszélyt jelentenének a fõáramú piacgazdaságra. Sokkal inkább a piaci hézagokat tömik
be, de ehhez több erkölcsi támogatásra lenne
szükségük. Visszatérve a hagyományos értelemben vett vállalatokra, ezek is megváltozhatnak. A
lassú, de biztos változásra jó példa az ISO 14001,
tisztább termelés, környezeti jelentés, újabban

Non-profit

Vannak példák?
Kik között kereshetjük Magyarországon a
másért vállalkozókat? A mellékelt táblázat öt

cége érzésünk szerint legalább egy-két lényeges
szempontból meghaladja mai kilúgozott vállalkozás fogalmunkat. Az empirikus kutatás kezdetleges volta ellenére hasznosnak tartjuk a
lista közlését (1. táblázat).

Fenntartható
vidékfejlesztés

Fenntartható
gazdálkodás,
ökoturizmus

A közalapítvány a Dráva és a
Balaton között halastavakat és
természetvédelmi területeket vásárolt, kifejezetten azzal a céllal,
hogy ott természetvédelmi szempontokat szem elõtt tartó gazdálkodást folytasson. A halastavakból és a szürkemarha tenyésztésbõl származó bevételeket turizmussal egészítik ki, de a végsõ cél
a somogyi táj, a Dráva-ártér élõhelyeinek védelme.
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Típus

SZALÉZI DON
BOSCO
ÁLTALÁNOS
ISKOLA,
SZAKISKOLA,
KÖZÉPISKOLA
ÉS KOLLÉGIUM

Fõ tevékenység

Fõ tevékenység

Oktatás
és rehabilitáció

Halmozottan hátrányos helyzetû
gyerekek oktatása és nevelése,
tanmûhelyek (pl. nyomda). A tanmûhelyek vállalnak külön megbízást, olyan szakmát igyekezve biztosítani diákjaiknak, ahol önálló
egzisztenciát alapozhatnak meg. A
néhány tucat gyereket befogadó
Hasznosidõ Központ 600 nebulót nevelõ intézménnyé vált, ahol a
túljelentkezés miatt csak a legreménytelenebb eseteket veszik fel.

Könyvkiadás

Értékvezérelt, magánkézben lévõ
kis könyvkiadó, finoman szólva
nehezen eladható könyvekkel.
Néhány cím:
AKI NAPFÉNYT ARAT  A
modern Gandhi: M. S. Swaminathan. Riportkönyv M. S. Swaminathan professzorról, a 2002. évi
béke Nobel-díjra jelölt indiai
tudósról.
VISSZA VAGY HOVA  Útkeresés
a fenntarthatóság felé Magyarországon.
szerkesztette: Pálvölgyi Tamás,
Nemes Csaba, Tamás Zsuzsanna.

Közintézmény

Név

Vállalat

TERTIA KIADÓ

Másért vállalkozók

pedig a társadalmi felelõsség (angol mûszóval:
CSR) szabványok terjedése. Aki kétkedik a másért
vállalkozók életképességében, nyugodtan hátradõlhet a székben: bõséges szükség van olyan vállalatokra is, amelyek olyanok maradnak, amilyenek (persze a folyamatos, de fokozatos környezetés társadalomtudatosulás jegyében). Kenyeret
vagy cipõt lehet másként vállalkozóként gyártani,
de autót és hi-fi tornyot egyelõre nem. A lényeg
nem az, hogy mindenki más legyen, hanem hogy a
másért vállalkozó ne legyen kihalásra ítélt állatfaj. Inkább érjen el kritikus tömeget.

Mi legalább annyit szeretnénk elérni, hogy
tudjunk róluk. Tudjuk, hogy lehetséges. Tudjuk,
hogy nem mennek csõdbe nagyobb számban,
mint a szokásos vállalkozások. Néhányuk
kerüljön fel a legjobb munkahelyek listájára,
fõleg a tehetséges fiatalok fejében. Néhány bank
akkor legyen büszke, ha nekik hitelezhet. Az
önkormányzatok akkor, ha õket vonzhatják területükre, s nem a legtöbb zöld négyzetmétert
lefedni tudó gyártó- vagy kereskedelmi egységet.
Könnyebb is: õket nem odacsábítani, inkább észrevenni és élni hagyni kell.

www.quality-mmt.hu
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Szervezeteink kultúrája és menedzsmentje
a környezettudatosság tükrében
Berényi László*
A menedzsment teljesítményének
központi szerepe
A szervezetek környezeti teljesítményének mérése és értékelése nem egyszerû feladat. Ennek hátterében több tényezõ áll:
 a környezeti teljesítmény fogalmának meghatározása tartalmazza a környezeti terhelések
összességét, továbbá a terhelések csökkentése
érdekében tett erõfeszítéseket is;
 a környezeti teljesítmény fizikai mutatói csak
szûk  alapvetõen iparági  határokon belül
hasonlíthatók össze, így átfogó képet nehéz
alkotni;
 az egyes szervezeteknek  tevékenységük,
méretük, földrajzi helyzetük, financiális lehetõségeik stb. alapján  eltérõ információs és
cselekvési lehetõségeik vannak környezeti teljesítményük megismerésére és fejlesztésére.

tézkedések, kisebb-nagyobb változtatási akciók
beavatkozást jelentenek a szervezet operatív
mûködésébe. Ilyen változtatások elindítása pedig
 még alulról induló kezdeményezések esetében
is  elképzelhetetlenek a menedzsment elkötelezettsége és támogatása nélkül. A Környezeti
Kiválósági Modell1 olyan  értékelésre és önértékelésre felhasználható  eszköz, mely átfogóan, a
menedzsment szemszögébõl tekinti át egy szervezet lehetõségeit és eredményeit. Empirikus kutatásokhoz  az OTKA T048849 keretében  2005ben magyarországi szervezeteket kerestünk meg
kérdõívvel, mely a Modell szempontjait vizsgálja.
A kutatás célja feltárni a szervezeteink környezeti tényezõit és azok színvonalát. Feltevésünk szerint a magyar szervezetek környezeti teljesítménye
és környezettudatossága viszonylag alacsony színvonalú, ugyanakkor jelentõs ismeretbeli és szervezeti potenciállal rendelkeznek a fejlesztéshez. A
kutatás célrendszere ezek alapján tartalmazza a
fejlesztési lehetõségek feltárásának és megalapozásának vizsgálatát is. A jelen cikkben a Környezeti
Kiválósági Modell logikája mentén haladva kívánok bemutatni szervezeteinkre jellemzõ sajátosságokat.2 A statisztikai vizsgálatok elvégzéséhez 81
elemû minta állt rendelkezésre. A szervezeteket
tevékenységük alapján termelõ, szolgáltató és közszolgáltató csoportokba soroltuk. A méret szerinti
bontáshoz az EU-ban általánosan használt létszám-kategóriákat használtuk fel. (Mikro- és kis
méretû 49 fõig, közepes méretû 249 fõig, nagy
méretû pedig a legalább 250 fõvel mûködõ szervezet). A méret szerinti besorolás más tényezõi (éves
árbevétel és mérlegfõösszeg) a menedzsment sajátosságokat kevésbé befolyásolják. (1. táblázat)

A szervezetek környezeti teljesítményének
közvetlen összehasonlítása fizikai mérõszámaik
alapján nem célravezetõ, viszont van olyan közös
nevezõ, melynek elemzésével választ kaphatunk
a jó gyakorlatok felkutatásának és alkalmazásának problémáira. A közös nevezõ a szervezeti kultúra, azon belül is a menedzsment teljesítménye.
A szervezeti kultúra az a ragasztó, amely
összetartja a vállalatot. Shein megfogalmazása
alapján nem más, mint a szervezet tagjai által
elfogadott, közösen értelmezett elõfeltevések,
értékek, meggyõzõdések, hiedelmek rendszere.
Ezeket a szervezet tagjai érvényesnek fogadják el,
követik, s az új tagoknak is átadják, mint a problémák megoldásának követendõ mintáit, és mint
kívánatos gondolkodási- és magatartásmódot.
A
menedzsment
részletes teljesítményMéret
Szervezet (db)
Tevékenység Szervezet (db)
elemzésének fontossáKis
18
Termelõ
33
ga visszavezethetõ a
Közepes
30
Szolgáltató
34
környezeti
teljesítNagy
29
Közszolgáltató
14
mény-meghatározásNem azonosított
4
ra. A környezet megóvása kapcsán tett in1. táblázat: A vizsgálati minta megoszlása

* egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Tanszék, szvblaci@uni-miskolc.hu
1
A modell és a kutatás módszertani leírása megjelent a Magyar Minõség 2006/3. számban
2
Terjedelmi okokból, továbbá mivel nem lezárt kutatásról van szó, minden részlet bemutatása nem lehetséges. A cikkben szemelvény jelleggel mutatok be karakterisztikus vonásokat.

2006_8_Belivek.qxp

2006.07.31.

13:28

Page 32

32

MAGYAR MINÕSÉG

A szervezeti kultúra jellemzõi3
A kultúra, mint a szervezetet összetartó ragasztó,
lényegében a szervezet tagjainak, tárgyiasult
(épületek, gépek, termékek stb.) és nem tárgyiasult elemeinek (hiedelmek, szokások stb.), külsõ
partnereinek, továbbá az elõbbiek kapcsolatrendszereinek dinamikus összessége. A szervezeti kultúra legfontosabb jellemzõi, hogy:
 az egész szervezetre, sõt környezetére is kihat,
 állandóan jelen van,
 nem önálló és független, hanem egy mindent
behálózó dolog,
 az egyének hordozzák, interakcióikban jelenik
meg,
 alakításában a vezetõnek kiemelt szerepe van,
 kialakulásához és módosulásához hosszú idõ
szükséges,
 kevés egzakt módon megragadható eleme van.
A szervezeti kultúrát három kérdéscsoport méri
közvetlenül, skálás értékeléssel:
 a vezetõk sajátosságai (1. ábra4);
 a vezetettek sajátosságai (2. ábra);
 a munkahelyi légkör (3. ábra).
Az eredmények alacsony vagy magas értéke
nem jelent minõségi megkülönböztetést. A
vezetõre vonatkozó kérdéscsoport a magára
1. Erõs, határozott, de igazságos fõnök
2. Feladatorientáció
3. Emberi kapcsolatok hatékony kezelése
4. Hatékony, szakmailag kompetens vezetõk
5. Utasítás hatalmi alapon
6. Utasítás szakmai kompetenciák alapján

1. ábra: A vezetõk sajátosságai
3

4

hagyó és a határozott, módszeres vezetés
végpontjai közötti elhelyezkedést vizsgálja. (A
magára hagyó vezetés kifejezetten hátráltatja
például egy tömeggyártó vállalat mûködését, de
szükséges olyan kreatív feladatok végrehajtásához, mint a marketing tanácsadás.) Az eredmények alapvetõen a határozott vezetés irányába
mutatnak, ahol a vezetés fontosnak tartja az
emberi kapcsolatok ápolását. A problémák
hatékony kezelése viszont igényli annak fejlesztését, hogy a cselekvési jogokat ne strukturális,
hanem hozzáértési alapon határozzák meg.
A vezetettek sajátosságainak végpontjai az
önérdek szerinti cselekvés és a szervezeti
érdeknek való megfelelés. Az átlageredmény
közepes, a szervezeti érdek felé húzó. Magas
értéket mutat a szervezet iránti lojalitás, a
kemény elkötelezett munka. Kiugróan alacsony értéket mutat viszont a versengés.
Ennek hátterében az áll, hogy a versengés
negatív, pejoratív tartalmú fogalomként él a
köztudatban, mely kerülendõ magatartásforma, a vezetõk igyekeznek kizárni a mûködésbõl
(ezzel is fenntartva a vezetés határozottságát).
Véleményem szerint a versengés és a kapcsolódó konfliktus-menedzsment fejlesztendõ területe szervezeteinknek, mivel annak egészséges
mértéke szükséges a fejlõdéshez.
1. Lojalitás a vezetõhöz
2. Motiváltság, fejlõdés igénye
3. Versengõ, hatalmi késztetésû emberek
4. Szakmailag kompetens, szervezethez
lojális emberek
5. A tapasztalatok átadásának készsége
6. A szervezet családias mûködése
7. A munkatársak feladatorientáltsága

2. ábra: A vezetettek sajátosságai

A szervezetek kulturális sajátosságainak kérdésével nemzetközi viszonylatban részletesen foglalkozik a Magyar Minõség
2005/6 száma (Herneczki-Tunkli: Kihívások a szervezetekkel szemben a XXI. század elején II. rész)
Az ábrákon a feltett kérdések rövidített tartalmát jelenítettem meg.
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A munkahelyi légkör skálájának végpontjai a
munkahely, mint a munkavégzés helyszíne, illetve a munkahely, mint közösség. A környezeti felelõsség szempontjából az a pozitívum emelhetõ ki,
hogy általában jól ismertek a szervezeti értékek
és elvárások, ami alapot adhat a környezeti és
társadalmi értékek integrálására.
1. Baráti légkör
2. Ceremóniák, közös rendezvények
3. Baráti kapcsolatok nagyra értékelése
4. Meghirdetett, tudott értékek, elvárások
5. Lojalitás a szervezethez
6. A szervezet értékeli a lojalitást

33
növelésére  különösen a KKV-k világában 
külsõ (nagyvállalati és tanácsadói) segítség bizonyosan szükséges. Stratégiai eszközök használata tekintetében a használók aránya meghaladta
elõzetes feltevéseinket. (Tegyük azonban hozzá,
hogy a táblázatban bemutatott eredmény együttesen tartalmazza azokat, akik kipróbálták és
azokat, akik rendszeres alkalmazók.) Egyes technikák esetében viszonylag magas a nem ismerõk
aránya. A Balanced Scorecardot nem ismerõk
aránya a nagyméretû szervezetek között is 26%os! Megvizsgáltuk a kreativitást serkentõ technikák alkalmazását is (brainstormingtól az okok
elemzéséig), ahol hasonló eredményt kaptunk. Az
egyszerûbb eszközöket eredeti vagy adaptált formában használják, míg a bonyolultabbnak tartott
megoldásokat nem. (2. táblázat)

SWOT
BCG
BPR
BSC
Benchmarking

Nem
Nem
Használt
ismeri használható
11
9
53
25
14
23
21
7
21
32
10
17
19

9

32

2. táblázat: Menedzsment eszközök használata (%)

3. ábra: A munkahelyi légkör

A stratégiaalkotási háttér
A stratégiaalkotás megalapozásánál a folyamatszeméletbõl érdemes kiindulni. A folyamatok
kezelésének az EFQM modell külön szempontot
szán, a jelen menedzsment szemléletében azonban meghatározó tényezõnek, alapkövetelménynek tartom. A folyamatszemlélet hiánya esetén a
modell más összetevõinek értékelése nem vezethet eredményre. Magyarországon a folyamatszemlélet elsõsorban a szabványos irányítási
rendszerek révén terjed, melyek színvonalával a
strukturális kérdések között foglalkozom.
A vizsgált szervezetek 78%-a legalább fõ folyamatait azonosítja, 41% a támogató folyamatokat
is. Kritikus kérdés a folyamatok elemzése, ezt
67%-ban végzik el. A folyamatok elemzésének
pontos módszereit és hatékonyságát a tesztanyag
nem mérte fel, ám mindenképp bíztató, hogy
nagy arányban foglalkoznak vele. A hatékonyság

A strukturális háttér
A vizsgálat legkiterjedtebb része a strukturális
háttér. Ezen belül a szervezéstudomány által
értelmezett strukturális háttér elemeit (ezek
közül a jelen keretek között a szabványos irányítási rendszerek helyzetét) emelem ki, továbbá a
szervezet mûszaki-technikai és információs
struktúrájáról gyûjtöttünk adatokat (ezek közül
a gépek, berendezések színvonalára térek ki).
A szabványos irányítási rendszer-elemek
közül az ISO 9001:2000 a legnépszerûbb, a vizsgált szervezetek 62%-a alkalmazza. Bíztató,
hogy 21%-uk használja az ISO 9004 lehetõségeit is. A környezetirányítási ISO 14001:2004
szabványt 45% vezette be. EMAS szerint 17%
mûködik, e területen azonban néhány éven
belül jelentõs emelkedés várható (a rendszertõl
való félelem csökkenése, az elõnyök megismerése és a bevezetési támogatások révén). Bíztató,
hogy saját fejlesztésû speciális rendszer 12%-nál
található, ezek konkrét tartalmát azonban még
nem vizsgáltuk meg.
A szabványos megoldások széles körben való
ismertsége és elterjedtsége megfelelõ alapot
jelent arra, hogy a szervezetek környezeti- és társadalmi fejlesztéseket valósítsanak meg, továbbá
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jelzés arra, hogy a fejlesztéseket e szabványos
megoldások követelményeihez érdemes adaptálni. A gépi-technológiai háttér állapota közvetlenül befolyásolja a környezeti teljesítményt, így
azt a kutatás külön kérdéscsoportban vizsgálja. A
technológiai sajátosságok alapvetõen eltérnek a
termelõ és a szolgáltató jellegû szervezeteknél. A
kép természetesen így is torzított (iparágankénti
mérés célravezetõbb), hiszen például az élelmiszer-, a vegyipar vagy a gépgyártás különbözõ
módon kerül kapcsolatba a különbözõ környezeti
tényezõkkel, a mutatók tehát átfogó irányszámként értelmezhetõek. A közszolgáltatók kiemelése eltérõ gazdasági célrendszerük miatt érdekes.
Feltevésünk az volt, hogy az általában nagyobb
állami támogatottságuk folytán átlagon felüli
eredményeket fognak mutatni, azonban rendre
alulteljesítettek. (A 3. táblázat értékei azt jelölik,
hogy az állítások mennyire jellemzõek az adott
szervezetekre.)
A dolgozói eredmények
A dolgozói eredmények  szervezeti szinten  jól
jellemezhetõk a fluktuációval. A vizsgált szervezetek közel felénél az évi elvándorlás mértéke 5%
alatti, 30%-nál pedig 5-10% közötti. Azt nem vizsgáltuk, hogy ez az eredmény elõnyös vagy hátrányos-e, hiszen azzal a munkahelyek biztonságát
és a mobilis, dinamikus gazdaságot állítanánk
egymással szembe. Érdekesebb, hogy milyen
okok vezetnek a fluktuációhoz. (4. ábra)
A legjellemzõbb fluktuációs okok a bérezéssel
való elégedetlenség, valamint más szervezetek
csábítása. Szintén magas az általános gazdaságigazdálkodási helyzet értéke. Pozitívum, hogy
kevésbé jellemzõ okok a munka jellege és a munkatársi-vezetõi konfliktusok. Mindez (a kutatás
egyéb eredményeivel együtt) arra utal, hogy a
szervezetek általában összetartó társaságok, ahol
az emberek számíthatnak egymásra. Ez megkönnyíti a szervezetalakítási akciók során kulcsemberek megtalálását és a változás lebonyolítá-

sát. A kutatás egy másik pontja  a fentiekkel
összhangban  azt mutatja, hogy a dolgozók a
munkával és a munkakörülményekkel viszonylag
elégedettek, a bérezéssel viszont nem.

4. ábra: Mennyire jellemzõek egyes f
luktuációs okok? (%)

Társadalmi eredmények
A társadalmi eredményeket statisztikailag a
különbözõ külsõ érdekeltekkel fenntartott kapcsolatok minõsége mutatja, ezt az 5. ábra foglalja
össze.

5. ábra: A külsõ kapcsolatok minõsége (%)

Közszolgáltató Szolgáltató Termelõ
A termelõgépek az elérhetõ legmodernebbek
A termelõgépeket folyamatosan cseréljük, modernizáljuk
A termelõgépek mûszaki-fizikai állapota
A jármûpark mûszaki-fizikai állapota
A jármûpark frissítésére gyakran, folyamatosan sor kerül
A jármûvek az elérhetõ legújabbak
A kiszolgáló berendezések színvonala
A kiszolgáló berendezések mûszaki-fizikai állapota
Az irodai berendezés korszerûsége
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69

3. táblázat: A technológiai háttér színvonala (%)
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Környezeti eredmények
A környezeti eredményeket a legnehezebb átfogóan számba venni. E pont egy-egy iparág sajátosságain belül jellemzõ. Nehezíti a véleményalkotást a definíció kettõssége (terhelések és csökkentési törekvések). Az irányítási rendszer átdolgozása, szabványos elemek bevezetése eredményként értékelendõ, ugyanakkor a jövõben a környezeti teljesítmény javításának alapját jelenti.
A bevezetett újdonságok (új termék, eljárás,
technológia stb.) felénél a bevezetési döntés során
környezeti szempontokat is figyelembe vettek, és
hasonló a környezeti teljesítménnyel járó bevezetések aránya is. A két tényezõ jellemzõen együtt
járt, ám néhány esetben elmaradt a javulás, vagy
éppen nem várt és tervezett javulás következett
be. Hosszú távon ezt az arányt növelni kell, éppúgy, mint azt, hogy a megkérdezettek mindössze
27%-a rendelkezik kifejezetten környezetbarát
termékekkel és szolgáltatásokkal.
Az eredmények önértékelése
A kérdõívben egy általános eredmény-fejezetet is
található, mely skálásan értékeli a kritikus, fejlesztendõ és teljes elégedettség között a szervezet
által elért eredményeket. Leginkább elégedettek
a szervezetek:
 a termékeik és szolgáltatásaik színvonalával;
 a vevõi elégedettség terén elért eredményeikkel;
 a szállítói kapcsolataikkal;
 dolgozóik képzettségének színvonalával.
Legkevésbé elégedettek  természetesen a gazdálkodási eredményeken túl  a következõkkel:
 a forrásokhoz, támogatásokhoz való hozzáféréssel;
 új ügyfelek arányának alakulásával;
 a külsõ információáramlással.
A környezeti teljesítményüket viszonylag jónak
értékelik, ám ez külsõ szemmel nézve megkérdõjelezhetõ. Kutatási és egyéb tapasztalatok alapján
az eredmény hátterében  a válaszok torzításán
túl  szerepet játszik a kapcsolódó ismeretek, lehetõségek, valamint mások teljesítményének (jó gyakorlatok) ismeretének hiánya. Az ismeretterjesztés és a szervezetközi együttmûködések fokozásával a mutató értéke feltehetõen csökkenne, és ez
rávilágíthat a fejlesztés fontosságára.
A környezeti kiválóság értékelése
A kutatás statisztikai eredményei egyszerre
vázolnak fel borús és derûs képet. Az egyes szervezetek környezeti teljesítményének pontos megítéléséhez természetesen mélyebb vizsgálatok
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szükségesek, de a fontosabb fejlesztési irányok,
potenciális tanácsadói aktivitások jól kimutathatóak. Borús a kép, hiszen a szervezetek legtöbb
területen közepes eredményeket produkálnak. A
környezeti, környezetközpontú (fenntartható)
gondolkodásmód hiányának számos jele mutatkozik, sõt feltételei is hiányoznak. A folyamatszemlélet nem teljeskörû (nem csupán a fõ folyamatokra vonatkozóan) a beavatkozási-javítási
pontok meghatározása nem lehetséges. Az ismerethiány, továbbá a stratégiai támogató eszköztár
fejlesztése is szükséges.
További feladat a mérési módszerek, valamint
összehasonlítási alapok kidolgozása és népszerûsítése. Derûs viszont a kép abból a szempontból,
hogy a szervezetek számos ponton jelentõs tartalékokkal és potenciálokkal rendelkeznek. A baráti kapcsolatok, az összetartó társaság és a vezetés
határozottsága a siker záloga. Bíztató, hogy a
támogató technikák (akár stratégia-támogató
akár kifejezetten környezeti teljesítmény javítását célzó) legalább ismertek, és viszonylag kevesen tartják õket feleslegesnek. Ezen a területen
elsõdleges feladat annak megmutatása, hogyan
tudják az eszközöket adaptálni és mûködésükbe
integrálni.
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TÁRSADALMI FELELÕSSÉG A GYAKORLATBAN

A CSR megértése és megvalósításának
modellje a General Motors
Powertrain-Magyarország Kft-nél
Sáfár Miklós  Dr. Háry András
Mi az a CSR1?
A CSR olyan elveket foglal magában, amelyeket
egy szervezet minden tevékenységének tükröznie kell. Ez többek között tartalmazza az alapvetõ emberi jogok figyelembevételét, az esélyegyenlõség szem elõtt tartását, felelõs társadalmi fellépést, tisztességes magatartást a dolgozókkal, a vevõkkel és a szállítókkal szemben,
valamint a természeti környezet megóvását.
Mindezek nem csupán morális és etikai kérdések, hanem kifejezik azt is, hogy a szervezet
képes az adott társadalmi környezetben hosszú
távon fennmaradni és fejlõdni. Mit is jelent ez a
gyakorlatban? Rövid távon ez azt jelenti, hogy a
szervezetnek a CSR iránti elkötelezettséget
kifejezésre kell juttatnia értékrendjében és biztosítania, hogy ez érvényesül a szervezet minden szintjén. Szem elõtt tartja, terjeszti a társadalmi felelõsség és az ökológiai fenntarthatóságot a közeli és távoli jövõben. Mindez magában
foglalja a szûkebb és tágabb társadalmi környezet elvárásainak, jogi elõírásainak teljesítését,
sõt túlteljesítését is. A társadalomért érzett
felelõsség tudatában a szervezet aktív részt vállal a társadalmi partnerekkel közösen kezdeményezett projektekben is.
Ez a megközelítés olyan, új nézõpontot hoz a
tradicionális üzleti szemléletbe, amely további
elõnyöket jelent egy vállalat számára.
A globalizáció erõsödése révén olyan térségek
nyílnak meg az üzleti fejlõdés elõtt, amelyek
kiemelik a társadalmi nézõpontot. A legtöbb
piacon a fokozódó verseny kiélezi az olyan
tényezõk szerepét, mint az image- és a brandérték. Egy-egy vállalat neve ily módon szorosan
összefonódik a fenntarthatóság valamely szintjével. Mindezekbõl eredõen a részvényesek és
tulajdonosok érdekeltté válnak a hagyományos
pénzügyi teljesítmény mellett a társadalmi

1

érték növelésében is. A CSR tipikus 3 fõ
dimenziója: társadalmi, környezeti, gazdasági.
Ezek mentén a CSR fõ irányelvei a következõképpen fogalmazhatók meg:
 az emberi jogok figyelembevétele és szem elõtt
tartása;
 az esélyegyenlõség elveinek érvényesítése;
 a dolgozók társadalmi szerepvállalásának elismerése;
 a dolgozók létszükségleteinek teljesítése, és
annak segítése, hogy bekapcsolódjanak társadalmi tevékenységekbe is;
 biztonságos és egészséges munkahely megteremtése és fenntartása;
 a szellemi termékek megóvása;
 hozzájárulás a társadalom életminõségének
javításához;
 ezen elvek érvényesítése és terjesztése az üzleti partnerek körében is.
A CSR helye az EFQM kiválósági modelljének értelmezésében
A vállalat CSR módszereit az EFQM kiválósági
modellje segítségével foglaltuk keretbe, így ezt a
modellt használjuk a CSR szemléletének értelmezéséhez is. Az EFQM kiválósági modellje így
fogalmaz: a kiválóság túlmutat a minimális jogi
elvárások teljesítésén, a cél annak megértése,
hogy a szervezet hogyan tud a társadalmi partnerek elvárásainak megfelelni. Ennek szellemében
a transzparencia és a kiszámíthatóság jegyében
ezek a szervezetek mûködésüket etikai alapokra
helyezik. Szem elõtt tartják és elõmozdítják a társadalmi felelõsségvállalást és fejlõdést. A CSR
kifejezõdik a szervezet értékrendjében, ezáltal
integrálódik a teljes mûködésbe. A helyi társadalommal fenntartott kapcsolatok gyakran exkluzív
együttmûködési megállapodások keretén belül,
kölcsönösen elõnyös projektek mentén valósul-

CSR = Corporate Social Responsibility = Társadalmi felelõsségvállalás
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nak meg.  Ez hozzájárul a minimális törvényi
elvárások túlteljesítéséhez (akár helyi, akár globális szinten), ami a szervezet káros társadalmi
hatásainak minimalizálásával jár.
A CSR megvalósítását a következõ kiválósági
modell-követelmények segítik:
 1.a) A vezetõk kialakítják a szervezet küldetését, jövõképét, értékrendjét és etikai alapelveit,
és példát mutatnak a Kiválóság Kultúra elterjesztésében.
 1.c) A vezetõk együttmûködnek a szervezet
vevõivel, a szervezet partnereivel és a társadalom képviselõivel.
 1.d) A vezetõk a munkatársak körében is megerõsítik a Kiválóság kultúráját.
 2.a) Az érintettek jelenlegi és jövõbeli igényeinek és elvárásainak értelmezése és elõrejelzése
a szervezet politikájának és stratégiájának
kialakításához.
 2.b) A szervezet teljesítménymutatóinak, kutatási és belsõ tanulási folyamataiból, valamint
más külsõ forrásból származó információinak
gyûjtése és elemzése a szervezet politikájának
és stratégiájának kialakításához.
 2.c) A politika és stratégia kialakítása, felülvizsgálata és aktualizálása.
 3.a) Az emberi erõforrások tervezése, irányítása és továbbfejlesztése.
 3.e) A munkatársak jutalmazása, teljesítményük elismerése és gondoskodás a munkatársakról.
 4.a) A külsõ partnerkapcsolatok menedzselése.
 4.b) Pénzügyi erõforrás menedzsment
 4.c) Az ingatlanok, berendezések, eszközök,
anyagok és készletek menedzselése.
 4.d) Technológia menedzsment.
 5.a) A folyamatok módszeres megtervezése és
menedzselése.
 8.a) A társadalom véleménye, elégedettsége.
 8.b) Belsõ teljesítménymutatók (a társadalmi
hatással kapcsolatos további eredmények).
A CSR-központú mûködés elõnyei az EFQM
szerint:
 brand-érték növekedése  image,
 speciális pénzügyi alapok könnyebb elérhetõsége,
A jogi
követelmények
megértése és
maradéktalan
teljesítése

 biztonságosabb munkakörnyezet  munkanapkieséssel járó balesetek,
 egészségesebb munkaerõ  hiányzási arány,
 megerõsödõ kockázatmenedzsment és irányítás (governance),
 motiváltabb dolgozók  fegyelem, benyújtott
újítások,
 a vevõi lojalitás erõsödése  stabil vevõkör,
 az érdekeltek bizalmának erõsödése  vevõi
elégedettségi felmérés.
Mindezek a szempontok jól mérhetõek és egyben
üzleti elõnyöket is jelentenek.
A CSR megvalósításának érettsége
A CSR érettségének fázisai különbözõ szakaszokra tagolhatók:
 Az elsõ fázis azt a szintet tartalmazza, amikor
egy szervezet csupán a jogi elõírások betartására törekszik.
 A második szint, amikor a társadalommal való
aktív kapcsolat megjelenik a vállalati célok
között.
 Az igazán érett szint az, amikor mérik a társadalmi elvárásokat, és határozott intézkedéseket hoznak ebben az irányban.
A General Motors Powertrain-Magyarország Kft. CSR-modellje
A vállalat CSR modellje két fõ alapra épít:
 A CSR alapdokumentumaira (Global Compact,
Sarbanes alapelvek, EU Green Papers, SA8000), amelyek keretbe foglalják a vállalat
CSR tevékenységeit
 a Global Compact az ENSZ alapdokumentuma a CSR-rõl
 a Green Paper az EU CSR keretrendszerét
foglalja össze
 az SA 8000 a társadalmi kiszámíthatóság
(social accountability) nemzetközi rendszerszabványa
 A GM anyavállalat CSR megközelítésére és
inputjaira, amelyekhez értelemszerûen illeszkednie kell a helyi CSR-modellnek
Ezekre az inputokra épülnek a vállalat CSR tevékenységei, belsõ és külsõ elemekre bontva. A konkrét CSR-módszerek a vállalat (az EFQM-modell
szemléletére is épülõ módon kialakított) folyamat-

Aktív kapcsolat
a társadalommal

A CSR megvalósításának szakaszai

A társadalmi
elvárások mérése
és cselekvés ennek
megfelelõen
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1. ábra
A folyamatok és a hatások összegzése

modelljébe integrálódnak. Az elért (társadalmi,
CSR) eredmények ily módon a folyamatok eredményei is egyben, amelyek tükrözik a társadalom elvárásainak való megfelelést. A társadalmi közösséget
négy szinten értelmezzük, a vállalat hatása a helyi,
a magyar és az EU közösségére jelentõsebb, a globális társadalomra közvetett. (1. ábra)
A vállalat CSR-módszerei
A gyár fõ CSR-módszereit az EFQM jelentõs követelményei tükrében mutatjuk be (lsd. táblázat).
EFQM alkritérium
1a
2a
2b
2c
3a
1d, 3e
3e
1c, 4a
1c, 4a
4b
4c
4d
5a
8a
8a
8b

Ezek a módszerek az elõzõekben bemutatott CSRmodell belsõ és külsõ elemeihez kapcsolva egyértelmûen hozzárendelhetõk a megfelelõ vállalati
folyamatokhoz. Ily módon ezek a módszerek a
napi vállalati mûködésbe integrálva hozzájárulnak egy fenntartható, a társadalmi partnerek
elvárásaira épülõ rendszer mûködtetéséhez. (2.
ábra). A cél nem mindig többet adni, hanem a felhasználható eszközök hatékonyságát eredményességét növelni. Pénzadomány helyett például
gyakran nagyobb hasznot jelent az oktatáshoz

GMPT-H módszerek
Értékrend (Values)
Társadalmi partnerek elvárásainak megfogalmazása/igazolása
Környezeti és H&S teljesítmény értékelése
CSR célok és stratégiai elemek definiálása hogyan?
Kollektív szerzõdés
Kulturális-társadalmi rendezvények, tudásmegosztás
H&S módszerek, Elismerési rendszer
Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel
Kapcsolattartás helyi társadalmi szervezetekkel, win-win
Belsõ kontroll (Risk Management), Conflict of Interest
Környezet Irányítási Rendszer (KIR)
Technológia fejlesztése
Folyamattérkép, PDCA/önértékelés (process assessment + benchmarking)
Helyi társadalmi elégedettségi felmérés eredménye
Kormányzati társadalmi felmérés eredménye
Belsõ CSR-mutatók, eredmények
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Belső
aspektusok
Értékrend (Values)
Környezeti és H&S teljesítmény értékelése
CSR célok és stratégiai elemek definiálása
Kulturális-társadalmi rendezvények
Kollektív szerződés
H&S módszerek
Belső kontroll (Risk Management)
Környezeti menedzsment
Folyamattérkép

Külső
aspektusok
Társadalmi partnerek elvárásainak megfogalmazása
Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel
Kapcsolattartás helyi társadalmi szervezetekkel
Környezeti menedzsment
Technológia fejlesztése

GMPTGMPT-H folyamatok
Vállalatmenedzsment
Új termékek bevezetése
Termelés és szállítás
Vevői kapcsolatok menedzselése
Pénzügyi menedzsment
Létesítmény menedzsment
Szállítók menedzselése
Humán erőforrás menedzsment
Folyamatos fejlesztés

Eredmények

2. ábra
Folyamatok és eredmények kapcsolata

való hozzájárulás és tudásmegosztás. Ez a megközelítés lehetõvé teszi a CSR folyamatközpontú
megvalósítását. Amint az az ábrából látható,
kiemelt hangsúlyt kapnak a Vállalatmenedzsment folyamatai  ez alátámasztja, hogy a CSR
szemlélete már vállalati szinten is beépül a mûködésbe. Szintén nagy hangsúlyt élveznek a Humán
erõforrás menedzsment folyamatai, amelyek a
H&S, az esélyegyenlõség, a társadalmi események
módszereit tartalmazzák. Az ábra azt is mutatja,
hogy a vállalat operational unit jellegébõl eredõen több olyan folyamat van, ahol az anyagyár által
megszabott keretek kevés mozgásteret tesznek
lehetõvé (Design, Marketing, Sales, Service).
Összegzés
A vállalat CSR modellje és annak gyakorlati megvalósítása annak példája, hogy egy multinacionális
konszern gyára a rendelkezésre álló keretek hatásos
kiaknázásával hogyan tudja a társadalom elvárásait
maximálisan kiszolgálni. Ez a magatartás nem
merül ki egyes módszerek szigetszerû alkalmazásában; alapja a cikkben bemutatott integrált rendszer,
amely a CSR megközelítéseit is tartalmazza.

Irodalom
 Corporate Social Responsibility [http://europa.eu.int/comm/enterprise/csr/index_en.htm]
 Corporate Social Responsibility: A Business
Contribution to Sustainable Development
[www.europa.eu.int]
 EU Green Paper [www.europa.eu.int]
 Fenntartható fejlõdés [http://www.holcim.hu/
HU/HU/b/null/oid/48726/module/gnm50/jsp/te
mplates/editorial/editorial.html]
 Gazdaság és Felelõsség [www.braunpartners.hu]
 GM Europe CSR [http://europa.eu.int/comm/
employment_social/soc-dial/csr/pdf/046COMP_General-Motors-Europe_EU_ 011217_
en.htm]
 GM CSR Report [www.gm.com]
 Mapping Instruments for Corporate Social
Responsibility [http://europa.eu.int/comm/
employment_social/soc-dial/csr/csr_index.htm]
 Teaser (CSR) [www.efqm.org]
 UN Global Compact [http://www.unglobalcompact.org]
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A társadalmi felelõsségvállalás
egy világcég szemszögébõl
Interjú Horváth Tamással, az Alcoa-Köfém Kft. EHS igazgatójával
Az Alcoa a világ vezetõ alumíniumgyártó
társasága. Tevékenysége felöleli az alumíniumipar minden fontosabb területét
(bauxit bányászat, timföldgyártás, kohászat, félkésztermék elõállítás), aktívan
részt vesz az alumíniumipar minden fõbb
ágazatában. Az Alcoa kiszolgálja az ûrtechnikát, a repülõgép-, a gépjármû-, a csomagoló-, és építõipart, a kereskedelmi
fuvarozást és szállítmányozást, valamint
egyéb ipari ágazatokat. Sokirányú tervezõi
és mérnöki tevékenységével is a vásárlók
szolgálatára áll.
A vállalatcsoportnak 131 000 alkalmazottja van
43 országban és a davosi Világgazdasági Fórum a
világ három legéletképesebb vállalata közé sorolta. Játszik-e ez valamilyen szerepet abban, hogy
az Alcoa példamutató módon támogatja azokat a
közösségeket, amelyekben mûködik?
Természetesen igen. Az Alcoa a világ egyik legnagyobb vállalata és ez szerepet játszik abban, hogy
milyen értékek mentén tevékenykedik. Legfõbb
értékünk maga az ember. Fontos, hogy a dolgozóinknak a kerítésen belül és a kerítésen kívül is jó
körülmények között tevékenykedjenek, éljenek.
Nagyon fontos az is, hogy minden telephelyünkön jó kapcsolatot ápoljunk a városvezetéssel, a
környezetünkben élõkkel.
Úgy tûnik, hogy az Alcoa már idejekorán felismerte, hogy a cégeknek ugyanúgy vannak jogai és
kötelezettségei, mint az állampolgároknak.
Milyen önként vállalt kötelességeknek tesz eleget
az Alcoa itt Magyarországon? Mit jelent a cég számára a társadalmi felelõsségvállalás?
Az Alcoa a legkiválóbb értékeket képviseli és
honosítja meg Magyarországon a munkabiztonság területén, az egészséget nem károsító munkakörülmények kialakításában, a környezetvédelemben, a dolgozók képzésében és a vezetési etikában. Leginkább non-profit szervezeteket támogatunk az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a
mûvészet, valamint a városszépítés területén. Ma
már nem egyedülálló az, amit az Alcoa csinál,
egyre több cég igyekszik többet nyújtani az embereknek, mint korábban, természetesen a saját
lehetõségein belül. A társadalmi felelõsségválla-

lással összefüggõ díjakra is egyre többen adják be
pályázataikat, mert felismerték, hogy sokat számít a cég imázsának megítélésekor egy-egy ilyen
megmérettetés.

Mennyire tudatos ez a tevékenység? Van-e a cégnek etikai kódexe?
Igen. Az Alcoa rendelkezik egy egységes etikai
kódexszel, amely a világ minden helyén dolgozó
alkalmazottnak ugyanazon feltételeket biztosítja,
függetlenül a földrajzi helytõl. Természetesen a
helyi törvények betartása mellett. Van támogatási stratégiája is. A célokat az Alcoa Alapítvány
fogalmazza meg, néhány terület elsõbbséget
élvez. Ilyen például a környezetvédelem és az
oktatás. Igyekszünk szabad kezet adni a helyi
kezdeményezéseknek is.
Az Alapítvány évente átlagosan fél millió dollárt oszt szét Magyarországon. Kiemelt támogatottjaink a Budapesti Mûszaki Egyetem, a Corvinus Egyetem, a székesfehérvári Kodolányi János
Fõiskola, a veszprémi Pannon Egyetem, a székesfehérvári Vörösmarty Színház, a Szent György
Kórház, a Móri Kórház, a Vöröskereszt helyi alapítványa, és nem utolsósorban néhány olyan iskola, amely a hátrányos helyzetû gyerekeket segíti.
Milyen konkrét akciókat szervez a cég a dolgozói
érdekében?
A dolgozóink egy olyan juttatáscsomagot kapnak,
amely, úgy gondolom, a magyarországi viszonyok
között megállja a helyét. Az alapjuttatásokon
felül legfontosabb az egészségmegõrzés és a
betegségmegelõzés. Rendszeres szûréseket szervezünk dolgozóink részére, mely az allergiás,
csontritkulásban, szív- és érrendszeri megbetegedésekben szenvedõ embereket segíti, hogy hamar
felismerjék a fenyegetõ betegséget. Helyi oktatással és programmal igyekszünk például a dohányzó kollégáinkat leszoktatni káros szenvedélyükrõl. A Dolgozói Segítségnyújtási Programot mentális problémákkal küzdõ dolgozóink veszik
igénybe, természetesen névtelenül. Tapasztalataink szerint a legnagyobb gondot a családon belüli
problémák jelentik. Fontos a közösségi szemlélet
erõsítése. Minden évben szervezünk egy családi
napot, melyen 6-7 ezer ember vesz részt. A játékos programok nagy része a gyermekekre kon-
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centrál, de vannak a felnõttek számára is sport és
kulturális programok.

Hogyan honorálják a közösségi tevékenységeit a
helyi emberek, a helyi vezetés?
Az Alcoa a legjobb vállalat szeretne lenni azokban
a közösségekben, ahol mûködik. Az Alcoa Köfém
Kft. számos díjat kapott országos viszonylatban,
melyek közül a Magyar Üzleti Vezetõk Fóruma
díját, Üzleti élet a környezetért Díjat, és az Amerikai Kereskedelmi Kamara díját, az Egészséges
Munkahely Díjat emelném ki. Természetesen
nagyon büszlék vagyunk a Családbarát munkahely díjra is amelyet nemrég vettünk át. Cégünk
sok helyi díjat kapott a várostól is. Ezek közül a
legbüszkébbek a Székesfehérvárért Díjra vagyunk.
Mit jelent a cégnek a fenntartható fejlõdés?
Milyen környezeti politikát folytat a cég?
Az Alcoa, és magyarországi vállalata az AlcoaKöfém Kft. is konkrét környezeti politikával rendelkezik. A környezetet tiszteletben tartjuk, legfontosabb a megelõzés. Igyekszünk csökkenteni a
felhasznált vegyi anyagok mennyiségét, folymatosan csökkentjük szennyezõanyag kibocsátásunkat. A hulladékot szelektíven gyûjtjük, amit lehet,
újrahasznosítunk. Az újrahasznosított anyagok
tekintetében a vállalatcsoporton belül az egyik
legjobb eredményt értük el. Az új technológiák
tervezésekor a lehetõ legkörnyezetkímélõbb megoldást választjuk. Nem használunk nehézfémtartalmú festékeket és klórozott szénhidrogéneket.
Miért jó a cégnek az, hogy nem csak a profitot
tartja szem elõtt? Megtérül-e az adományozás, a
jótékonykodás?
Sok példát lehetne említeni, hogy a jó célokra fordított pénz hogyan térül meg. A jó munkamorál,
az egészség, az alacsony fluktuáció a közvetlen
haszon. De természetesen javul a cég megítélése
a ház falain kívül, helyi és országos szinten is.
Milyen összefüggést lát a minõségmenedzsment
és a társadalmi felelõsségvállalás között?
A jó minõségre törekvõ cégeknek rengeteg mindenre kell figyelni, különösképpen a jelenlegi éles
versenyben. A munkavédelem, a vevõk elégedettsége, a nyereségesség egyike sem elhanyagolható,
ha az egyikre nem figyel az ember, akkor az magával rántja a többit is. Jó körülmények közt, egészséges dolgozók, jobb gépeken sokkal jobb minõséget fognak elérni, mint ha ezeket a körülményeket elhanyagolnánk. A minõség alapvetõ elvárás.
Halmay Richard
GreenDependent Egyesület
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Az Alcoa Köfém Kft. díjai
a társadalmi felelõsségvállalás
területén
Egészséges Munkahely Program I. díj
Amerikai Kereskedelmi Kamara
Jó Vállalati Polgár
és a Társadalmi Felelõsség Díj
Figyelõ
A 2002-es Év Nemzeti Díj:
Vezetõ Vállalatok a Jótékonyságért
Magyar Nonprofit Információs
és Oktató Központ
A Legjótékonyabb Vállalat számára kijáró
Nemzeti Díj
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara
Magyar Tagozata
Az Egészséges és Biztonságos Munkahelyért
Nemzeti Díj
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara
Magyar Tagozata
A Nemzeti Környezetvédelemért Különdíj
Magyar Üzleti Vezetõk Fóruma
Jótékonysági Szolgálat Díj
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat
Díj a Környezetvédelemért
Székesfehérvár város kormányzata
Díj a Mozgáskorlátozottak támogatásáért
A Fizikálisan Korlátozottak Fejér Megyei
Szervezete
Díj Székesfehérvár Szépítéséért
Székesfehérvár város kormányzata
Az Etikus Üzletvitel Nemzeti Díja
Budapest Club
Nemzeti Díj a Környezetvédelemért
A Magyar Üzleti Vezetõk Fóruma
A Legjótékonyabb Vállalat
Fejér Megye Polgári Szervezetének Egyesülete

2006_8_Belivek.qxp

2006.07.31.

13:28

Page 42

42

MAGYAR MINÕSÉG

Bányászat és felelõsségvállalás
A bányászatot alapvetõen nehéz a fenntarthatónak nevezni, mivel a bányák élettartama rövid, a bányászott nyersanyag helyben
található mennyiségétõl függ. Ezen kívül a
nyersanyag piaci ára nagyon nagy hatással
van a bánya gazdaságosságára, valamint
ezzel együtt a helyi gazdaságra  és a piac a
nyersanyagok árát tekintve erõsen ingadozik. Az alábbiakban egy kanadai esetet
mutatunk be, amelyben egy bányatársaságnak, a helyi kormányzatnak és a helyi közösségeknek sikerült megegyezésre jutniuk, s
ezzel egy konkrét bányászati projekt fenntarthatóságát növelniük.
A bányatársaságok számára a társadalmi felelõsségvállalás azt jelenti, hogy a helyi közösség sokrétû igényeit, a környezet állapotát, valamint a
profit-termelés szükségességét amennyire lehet,
összhangba hozzák. Kanadában, a Voiceys Öbölben az Inco Ltd., az ország egyik jelentõsebb
bányatársasága tervezett nikkelbányát nyitni.
Az ásványkincset 1993-ban fedezték fel, az elõkészítõ munkálatokat pedig 1996-ban kezdték
meg, amely során több millió kanadai dollárt fektettek a projektbe. Elsõdleges céljuk természetesen az volt, hogy befektetésük miharabb megtérüljön, valamint a bányát minél több profit termelése mellett mûködtessék. A bányát azonban
csak környezeti hatástanulmány elkészítése,
valamint a helyi lakosság beleegyezése után
lehetett megnyitni.
A helyi kormányzat legfontosabb célja az volt,
hogy meggyõzze a bányatársaságot, dolgozza fel
helyben a kitermelt fémeket. Hittek abban,
hogy ez biztosítaná leginkább, hogy a bányászati tevékenység a legtöbb hasznot hozza a régiónak mind gazdasági, mind pedig szociális szempontból. A helyi lakosság inuit és innu népcsoportokból tevõdik össze, amelyek számára kulturális szempontból alapvetõen megkérdõjelezendõ a bányászati tevékenység. Ugyanakkor
számos félresikerült helyi fejlesztési projekt
után reményeket keltett bennük, hogy talán
mégis van kilátás és lehetõség a gazdasági fejlõdésre, akár még egy bánya megnyitásán és
mûködtetésén keresztül is.
A projekt elfogadhatóságának leglényegesebb
szempontjaként a helyi lakosság a közmeghallgatásokon azt kívánta, hogy a bányát és a hozzá
kapcsolódó feldolgozó tevékenységet úgy tervezzék, hogy az a bánya rövid mûködési idejét a leg-

inkább ellensúlyozza, valamint elkerüljék, hogy
a gyors helyi gazdasági fellendülést hirtelen
visszaesés kövesse  ami egyébként a bányászati projektek tipikus jellemzõje.
A tervek szerint a bányához 20.000 tonna/nap
kapacitású dúsító kapcsolódott volna. A projekt
élettartama az elõrejelzések szerint ilyen feldolgozó teljesítmény mellett 20-25 év lett volna;
azonban ha csak a gazdaságilag megfelelõ hasznot hozó lelõhelyeket aknázzák ki, akár 7 év
alatt befejezõdhet. Ezért a helyi kormányzat és a
lakosság arra kérte a társaságot, hogy csökkentse a dúsító kapacitását 6.000 tonna/nap mennyiségre, és ezzel jobban hozzájáruljon ahhoz, hogy
a bányászati és hozzá kapcsolódó feldolgozó tevékenység a helyi gazdaságot erõsítse. Ettõl a társaság eleinte egyértelmûen elzárkózott, mondván, hogy 15.000 tonna/nap kapacitás alatt a
dúsító nem üzemeltethetõ gazdaságosan. Azonban, mivel a helyi hatóság beleegyezése az engedélyezési folyamat része, a társaság végül beleegyezett, hogy  legalábbis a projekt kezdetén  a
dúsítóüzem 6.000 tonna/nap kapacitással
mûködjön, s így a bánya hosszabb távra adjon
munkalehetõséget. A hosszabb projekt-élettartam azonban önmagában nem elég arra, hogy
biztosítsa a helyi közösség és gazdaság fenntarthatóságát, fontos, hogy a bánya és dúsitóüzem
mûködése alatt elegendõ erõforrás áramoljon és
halmozódjon fel a közösségben ahhoz, hogy a
zárást követõen új fejlesztési lehetõségeket tudjanak kialakítani és sikeresen mûködtetni. Ezért
a bányatársaság számára elõírták, hogy helyi
munkaerõt kell alkalmazniuk és a projekt hossza
alatt képezniük, valamint üzleti/vállalkozási
lehetõséget kell teremteniük helyi kezdeményezések számára. Ezen kívül természetesen a helyi
lakosságot is be kell vonni a környezeti teljesítmény monitoringjába, valamint a káros környezeti hatások csökkentésébe. Végülis a bányát
2003-ban megnyitották.
A Voiceys Öbölben található nikkelbánya példája jól mutatja, hogy az érdekelt felek dialógusa, ha hosszú ideig tart is (a jelen esetben közel
egy évtizedig), minden fél számára elfogadható
megoldáshoz vezethet, amely az ökoszisztéma
egészségét is figyelembe veszi. Fontos azonban,
hogy minden fél egyrészrõl nyitott legyen a dialógusra, másrészrõl pedig hajlandó legyen
kompromisszumra.
Vadovics Edina
GreenDependent Egyesület
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Kis cégek a nagyvilágban
Számos helyen mûködnek olyan cégek, amelyek
vezetõi személyes példamutatással szeretnének
élenjárni a társadalmi felelõsségvállalásban, éspedig nemcsak beszélnek róla, de cselekszenek is.
Régi igazság az, hogy, ha szeretnél valamit megváltoztatni a világban, akkor elõször magadat
változtasd meg. Azonban ez nem mindig könynyû. A következõ példákkal néhány ötletet szeretnénk adni azoknak a cégeknek, amelyek változtatni szeretnének a magukon, de nem tudják,
hogyan fogjanak hozzá.
Péksütemények organikus alapanyagokból
A The Essential Baking Company olyan világ
megteremtésén dolgozik, amelyben az emberek a
saját életük és gazdasági tevékenységeik irányítói, a mások és az élet iránti mély tisztelettel
viseltetnek, és Földünk életfenntartó kapacitásán
belül élik életüket.
Többek közt a következõ célokat tûzték ki maguk elé:
 biztonságos és minden tekintetben kielégítõ
munkahely megteremtése az alkalmazottaknak,
 a legjobb minõségû pékáru, a legjobb kiszolgálással,
 örömteli és lelkesítõ élmény nyújtása a vásárlóknak,
 környezeti és szociális felelõsség vállalása,
 a vállalkozás fejlesztése az értékítélet elvesztése nélkül,
 magas minõségû alapanyagok használata,
 az erõforrások egy részének felajánlása közösségi célokra.

Kenyereiket a legjobb minõségû, organikusan
termesztett alapanyagokból állítják elõ. Élesztõ
helyett kovászt használnak, és tartósítószereket
sem tesznek a tésztába, melyet kézzel formáznak.
Az organikus termesztéssel a környezet és a
vásárlók egészségét is védik, a nagy kézimunkaigény pedig ahhoz járul hozzá, hogy a cég gépek
helyett embereknek ad munkát, sok energiát
megspórolva, és így sokkal jobb minõségû lesz a
végtermék is. Az elkészült kenyereket nem
mûanyag- hanem papírzacskóban adják a vásárló
kezébe, mert ez nem befolyásolja a kenyér ízét, és
tovább megõrzi az állagát, mitöbb sokkal gusztusosabb is, amellett, hogy nem növeli a keletkezõ
hulladékhegyek magasságát.
A péksütemények alapanyagai, úgymint tej,
vaj, tojás, liszt, cukor organikus gazdálkodásból
származik és ezért sokkal jobb minõségû. Igyekeznek mindent helyi termelõktõl beszerezni, így
a keletkezõ profit nem távoli vidékek termelõinél
vagy óriáscégek bankszámláin köt ki, hanem
helyben marad, a helyi emberek jólétét növelve,
munkahelyeket tartva életben, és újabb munkahelyeket teremtve. A termékeikrõl készült fotók
magukért beszélnek, kenyereik és süteményeik
száma pedig igen jelentõs, honlapjukon
(www.essentialbaking.com) recepteket is ajánlanak a vállalkozó-kedvû olvasóknak.
Követendõ példaként álljanak itt annak bemutatására, hogy egy üzlet vezetésében nem szükségszerûen a profit az elsõdleges.
Referálta Halmay Richard
GreenDependent Egyesület
Forrás: NatureZone Magazin (www.naturezone.hu)

Ünnepi megemlékezés és

a Magyar Minőség Társaság
pályázati díjainak átadása
a Művészetek Palotájában,
az EFQM Forum 2006 rendezvényhez kapcsolódva.
A Minőség Világnapján 2006. november 08-án.
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Fenntartható turizmus
A Manaca elnevezésû utazási iroda a világ számos
országába szervez utakat. A különbség köztük és
egy hagyományos utazási iroda közt, hogy minden utazási célállomást, szállást és a kapcsolódó
szolgáltatásokat szigorú környezetvédelmi és társadalmi elvek szerint értékelnek. Csak olyan
helyekre szerveznek utat, ahol fontosnak tartják
a környezeti értékeket, óvják azokat, és aktívan
tesznek a megõrzésük érdekében. A hoteleket,
moteleket, kempingeket a következõ szempontok
szerint értékelik:
 Energia. Használnak-e megújuló energiaforrást, mennyire törõdnek-e az energiahatékonysággal?
 Vízhasználat, hulladékkezelés. Komposztáljáke a keletkezõ szerves anyagot, reciklálják-e az
újrahasznosítható hulladékot, tudatosan kevesebb anyagot használnak-e a tevékenységük
során, hasznosítják-e a keletkezõ szürke vizet?
 Építés. Ebben a kategóriában a felhasznált
anyagokat, módszereket és munkaerõt vizsgálják. Használtak-e helyi, nagy mennyiségben
elérhetõ anyagot, esetleg újrahasznosított
anyagot, helyi cégekkel, mesterekkel dolgoztattak-e, kihasználják-e a környezõ adottságokat?
 Környezet. Mennyire elkötelezettek a tulajdonosok és a munkavállalók, természetes alapú
szappanokat, mosószereket, tárgyakat használnak-e?

 Élelmiszer. Lehet-e bioélelmiszereket kapni, a
helyi termékeket részesítik-e elõnyben, van-e
vegetáriánus menü?
 Oktatás. Kapnak-e képzést a helyiek, a dolgozók, a vendégek a helyi környezeti és természeti értékekrõl?
 Közösség. Helyi embereket foglalkoztatnak-e,
tisztességesen megfizetik-e az alkalmazottakat, támogatnak-e vagy kezdeményeznek-e
közösségi projekteket, visszaforgatják-e a profit egy részét a helyi közösségbe?
 Speciális programok. Van-e kapcsolatuk a helyi
iskolákkal, civil szférával, NGO-kkal?
Mindezek a pontok igen fontosak abból a szempontból, hogy a turisták a legkisebb környezetterhelés mellett tudjanak nyaralni, hiszen a
turizmus hatása a környezetre a legtöbb esetben
igen káros, sõt a világszinten egyre növekvõ turistaáradat környezeti hatása már régen túllépte
azt a szintet, amelyet fenntarthatónak nevezhetnénk. Az értékelésen túl minden helyrõl részletes
leírást közölnek az elérhetõ programok, helyi
nevezetességek és egyéb fontos részletek tekintetében. Szolgáltatásaik igénybevételéhez nem kell
felkeresni az irodájukat, mindent intézhetünk a
honlapjukon (www.manaca.com) keresztül.
Referálta Halmay Richard
GreenDependent Egyesület
Forrás: NatureZone Magazin (www.naturezone.hu)

Fair Trade kávé
A méltányos kereskedelem (Fair Trade) ötlete
nem újkeletû, viszont az utóbbi években egyre
inkább kezd elterjedni világszerte és hazánkban
is. A jelenlegi, úgynevezett hagyományos kereskedelmi rendszerek teljes mértékben figyelmen
kívül hagyják a társadalmi különbségeket, a természeti erõforrások csökkenését, a környezeti
állapot romlását, a vidéki közösségeket. A méltányos kereskedelem lényege a kereskedelmi csatornák megváltoztatása annak érdekében, hogy
egy igazságosabb elosztási mechanizmus alakuljon ki és maradjon fenn, melynek eredményeképp
a termelõnél több pénz marad. A Peace Coffee hat
kávétermelõ országból szerzi be az alapanyagot:
Nicaraguából, Kolumbiából, Szumátráról, Etiópiából, Guatemalából és Mexikóból. Amellett, hogy

igyekeznek organikus termesztésbõl származó
kávét vásárolni, a kávé útját a termelõtõl a
fogyasztóig lerövidítik, ezzel segítve elõ azt, hogy
a pénz nagyobb része maradjon a termelõnél. A
cég a kávéfajtákat elõkészítés és csomagolás után
több csatornán is forgalmazza. Minneapolisban
és környékén biciklis futárok, Amerika egyes
területein biodízellel meghajtott furgonok viszik
a kávét a boltokba, kávézókba, ezzel is csökkentve a környezetterhelést, növelve a megújuló energiaforrások részarányát a cég energiafelhasználásában. A cég honlapján (www.peacecoffee.com)
számtalan kávéból és csokoládéból rendelhetünk
online, míg a kávék mellett a kávézáshoz szükséges egyéb kellékeket is megvehetjük.
Referálta Halmay Richard
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HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

A társadalmi felelõsség szerepe
az EFQM Kiválóság Modelljében
Az EFQM évente több alkalommal tart tematikus, vagyis egy adott témát több nézõpontból
megvilágító, egynapos konferenciát Common
Interest Day címmel. Ennek a rendezvénysorozatnak egyik állomása volt a 2006. február 17én, Prágában tartott találkozó, melyre közel 200
résztvevõ érkezett Európából, sõt más kontinensekrõl is. A rendezvény központi témája a CSR
és az ehhez kapcsolódó aktuális kérdések és
kihívások megvitatása volt. Az elõadók különbözõ gazdasági szektorokat, illetve vállalati és társadalmi kultúrákat képviseltek. A rendezvény
elsõ felében négy plenáris elõadást hallhattak a
résztvevõk, majd a program workshop formában
folytatódott.
Az elsõ elõadásban az EFQM munkatársa elemezte a CSR és ezen belül a társadalmi felelõsségvállalás, fenntartható fejlõdés és a környezeti
hatás területeinek fontosságát. Felismerve az
említett témák aktualitását, az EFQM több fórumon és különbözõ formában igyekszik a tagsága
körében felmerült kérdéseket megválaszolni, az
elvárásokra reagálni. Több, mindenki számára
megvásárolható kiadványuk is készült, melyek
módszertani segítséget nyújtanak az érdeklõdõknek. Az elõadás során szó esett az EFQM új kezdeményezésérõl is, mely a EFQM Framework
for CSR elnevezést kapta.
A keretrendszer az EFQM Kiválóság Modellre
épül, ezért nem tekinthetõ új modellnek. Egyenként kezeli a szervezeti mûködésben érintettek
körét, valamint a CSR mindhárom dimenzióját.
Ennek mentén útmutatást ad ahhoz, hogy egy
alkalmazó szervezet azonosítani, fejleszteni,
integráltan értékelni és értelmezni tudja mindazokat a társadalmi, környezeti és gazdasági
hatásokat, melyek mindennapi mûködését jellemzik, továbbá felkészíti arra, hogy ezeket a
tényezõket beépítse a szervezet politikájába, stratégiai tervezésébe, valamint a mindennapi tevékenység menedzselésébe.
A keretrendszer ugyanarra a két strukturális
részre és kilenc elkülönülõ területre oszlik, mint
az EFQM Kiválóság Modell. Az Adottságok
rész, az érintettekkel kapcsolatos módszertani
értékelést öleli fel, az Eredmények rész a CSR

tevékenységre irányuló elvárásokat és eredményeket tárgyalja. A keretrendszer  a RADAR
értékelési logikával ötvözve  lehetõvé teszi, hogy
a szervezetek a CSR terminológia segítségével
értékelhessék önmagukat, meghatározhassák az
erõsségeiket, és a beavatkozást igénylõ, fejlesztendõ területeiket. Ahhoz, hogy a szervezet maximális hasznot tudjon realizálni, fontos, hogy az
értékelési folyamat eredményét, mint kimenetet
beépítse stratégiaalkotási és tervezési folyamataiba. Bár a keretrendszer szervesen az EFQM
Modellre épül, alkalmazása nem okozhat problémát azoknak sem, akik korábban nem szereztek
tapasztalatokat az eredeti modellrõl, viszont
mindazok, akik bevezetik és alkalmazzák az
EFQM CSR keretrendszerét  ennek hozadékaként  vélhetõen átfogó, széles körben alkalmazható módszerhez juthatnak az üzleti kiválóság
megítélésében is.
Ezzel együtt elmondható, hogy azok a szervezetek, melyek korábban alkalmazták az EFQM
Kiválóság Modellt, már bizonyos mértékben
eljuthattak a CSR egy bizonyos felkészültségi
szintjére. Ez annak köszönhetõ, hogy az EFQM
Kiválóság Modell kialakítása során figyelembe
vett 8 alapelv között már eredetileg is szerepelt a
társadalmi felelõsség, mint tényezõ. Ennek megfelelõen az alkalmazó szervezetek már közvetlen
kapcsolatokat létesítettek az egyes szervezeti elemek és mûködési folyamatok, valamint a társadalmi szerepvállalás között. Mindezek mellett a
keretrendszer áttörést jelenthet, és segít feltárni
a napi mûködés során felmerülõ hiányosságokat.
Mindazoknak, akik az EFQM Kiválóság Modell
alkalmazását már beépítették a szervezet stratégiai tervezésébe, valamint a mindennapi mûködés folyamataiba, az új CSR keretrendszer segít
becsempészni tevékenységükbe az érintett
területek problémáit is.
Az elõadásban elhangzott az is, hogy az EFQM
2005-ben indított útjára elsõ alkalommal CSRbenchmarking projektet. Ennek folytatását és
kiterjesztését szeretnék elérni a jövõben. A konferencia elsõ meghívott elõadója (Vodafon, Görögország) többek között a menedzsment szerepének
fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a CSR
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problémaköre az elkötelezett vezetés és a szisztematikusan alkalmazott menedzsment-eszközök
segítségével kaphat meghatározó szerepet a vállalati kultúrában. A klasszikus PDCA logika
mentén mutatta be a felhasználható módszertani
lehetõségeket.
A következõ elõadó (Danfos, Dánia) igyekezett
átfogóan bemutatni, hogy a CSR a cég mûködésének mely területeit érinti. Ebben az elõadásban
jelent meg az az érdekes megállapítás, hogy eltérõ társadalmi környezetben más-más területek
kaphatnak hangsúlyos szerepet. Ennek kapcsán
említette meg a diszkrimináció, a korrupció, vagy
a gyermekmunkások alkalmazását. Hangsúlyozta a nyilvánosság fontosságát, mert az a hitelességet támogatja. Bemutatta cégének a környezeti
hatásokkal kapcsolatos aktivitását és  általánosítva  a CSR-rel kapcsolatos eredmények széleskörû bemutatásának (reportálás), valamint a
kapcsolódó kutatási eredmények és jó gyakorlatok elterjesztésének fontosságát.
A SOLVAY, spanyol vegyipari céget képviselõ
elõadó a közvetlen környezetre gyakorolt káros
hatás mértékének csökkentésérõl beszélt. A kommunikációs stratégián belül a közvetlen társadalmi környezettel kialakított párbeszédnek kiemelt
fontosságát húzta alá, melyhez kapcsolódóan az
alkalmazott módszerek széles skáláját mutatta
be (társadalmi felmérések, lakossági nyílt napok,
egyéb rendezvények, kiadványok). Ezek hatása 
a tapasztalatok szerint  jól tükrözõdik a különbözõ felmérésekben, melyek a cég megítélésének
pozitív irányú elmozdulását szemléltetik. Természetesen ez csak akkor hiteles, ha egyértelmûvé
teszik, hogy a cég valóban fontosnak tartja a hir-

detett igényeket, elvárásokat, és beépíti õket a
termelési folyamataiba, valamint hosszútávú
stratégiai terveibe. Szemléletes formában mutatta be azt a folyamatot, ahogyan a külsõ információkat, jelzéseket feldolgozzák és értékelik, majd
azt követõen beépítik a stratégiai tervezõ, valamint a mindennapi, operatív folyamatokba.
A nap második felében megrendezett workshop jellegû programban az alábbi cégek CSR
tevékenységével és konkrét tapasztalataival ismerkedhettek meg az érdeklõdõk:
 Podravka, Horvátország
 Holcim, Svájc
 British Waterways, UK
 Corus csoport, Hollandia
A rendezvényen részt vevõ szakemberek
száma, valamint a konferencia programjában
megtartott elõadások is azt támasztják alá, hogy
az üzleti kiválóság globális megítélése szempontjából a felvállalt társadalmi szerepvállalás és a
környezetre gyakorolt hatás megítélése egyre
fontosabb szerepet kap a gazdasági életben. A
cégek, vállalkozások vezetõi egyre inkább felismerik, hogy az eredményes mûködés mérõszáma
nemcsak a profit mértéke, hanem mindazok a
közvetlen és közvetett eredmények is, melyeken
keresztül értékelhetõ, továbbá a szervezeten
belül és kívül kommunikálható a környezetért, a
társadalomért, a jövõért vállalt felelõsségteljes
hozzáállás.
Szabó Kálmán
Szövetség a Kiválóságért
Közhasznú Egyesület
az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Konferencia a vállalkozások társadalmi
felelõsségérõl
A Piac & Profit 2006. április 13-án Cégek a
fenntartható világért címmel egésznapos konferenciát rendezett a Hotel Héliában. A konferencián számos meghívott résztvevõ adta elõ
személyes véleményét és a vállalata által képviselt elvek lényegét a nagy számban megjelent
hallgatóságnak, melynek legnagyobb része a
hazai vállalkozói szféra jeles képviselõje volt. A
konferencia öt részbõl állt, a nyitóelõadás után
három kerekasztalbeszélgetésre és egy dialógusra került sor, ez utóbbiba aktívan bekapcsolódtak a konferencia hallgatói is.

A rendezvényt a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárának elõadása indította. Meskó Attila
a legfontosabb környezeti és társadalmi problémákra hívta fel a figyelmet, továbbá arra, hogy a
mai gazdasági célok hajszolása hogyan hat bolygónk állapotára. A klímaváltozás, a globális felmelegedés olyan probléma, amely alapjaiban
fogja megváltoztatni Földünk és az élõvilág sorsát, ezen keresztül az emberi faj gazdasági és társadalmi fejlõdését. Szó esett a Föld sokszínûségérõl, ennek csökkenésérõl, tehát a fajok kipusztulásáról, a szélsõséges természeti jelenségek szá-
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mának növekedésérõl, az ózonréteg elvékonyodásáról. A fogyasztói társadalom fokozatosan feléli
a természeti erõforrásokat, mély nyomokat hagyva környezetünkben, ráadásul növeli a társadalmi különbségeket is. Áttekintést adott a Környezetvédelmi Akcióprogramokról, felsorolva az elsõ
és a hatodik program legfontosabb pontjait. Elõadásának üzenete az, hogy szükség van egy fenntartható fejlõdési stratégiára, amely minden
országnak, így Magyarországnak is kijelöli azt az
utat, amelyen haladva egészséges bolygót adhatunk át a következõ generációknak.
Az elsõ kerekasztal részvevõi a társadalmi
felelõsségvállalás és a fenntartható
fejlõdés összefüggéseirõl beszéltek.
Kovács István Vilmos a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökhelyettese a második Nemzeti Fejlesztési
Terv kialakításával kapcsolatban megemlítette,
hogy folyamatban van a fenntarthatósági stratégia kidolgozása, melyben a különbözõ tárcák közti
együttmûködés és feladatmegosztás kiemelt fontosságú. A stratégia kialakításakor az értékelõ,
elemzõ tudásból kell kiindulni, ezt elérhetõvé kell
tenni a társadalom számára, a fejlesztésekhez társadalmi partnerség szükséges, és nagyon fontos a
különbözõ hivatalok, intézmények szerepe is.

Szabó Katalin, egyetemi tanár egy mindenki
számára meglepõ hírrel indított. Az USA-ban
végzett számítások szerint a termékekben megjelenõ anyagok csupán 6%-át teszik ki a teljes
anyagfelhasználásnak. Ráadásul ennek csak harmadát használjuk két hétnél tovább, így gyakorlatilag az anyagok 98%-a két héten belül a hulladéklerakókban vagy a hulladékégetõkben végzi.
Hacsak nem hasznosítják újra
A felhasznált
anyagmennyiség 20 éve nem változott jelentõsen,
de az értéke húszszorosára nõtt. Szabó Katalin
véleménye szerint az informatikával támogatott
gazdaság sokat segíthet a környezetvédelmi problémák megoldásában.
Pataki Gyögy a Szent István Egyetem és a
Budapesti Corvinus Egyetem oktatója szerint a
jelenlegi gazdasági játékszabályok nem ösztönzik
a cégeket a környezetbarátabb mûködésre, ezért
állami segítségre van szükség.
Marosán György felhívta a figyelmet a társadalmak összeomlásának három fõ okára. Ezek a
következõk: a változásokat nem ismerik fel, nem
áll érdekükben változtatni a folyamatokon, nincs
összefogás a társadalom egyes részei, tagjai közt.
E három ok véleménye szerint a mai környezeti,
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társadalmi és gazdasági folyamatok egy részében
is nagy szerepet játszik.

Bányay Géza, a Budapest Klub igazgatója az
ember személyes felelõsségérõl beszélt. A rendszergondolkodás megváltoztathatja a cselekvést.
Példaként a Kolumbiában termesztett banánt
hozta, amelynek a fogyasztásával csak növeljük a
környezeti és társadalmi problémákat. Szükség
van egy úgynevezett Planetáris Tudatra, amely
segíthet másképp élni.
Ruzsa Ágota, a SOL Intézet igazgatója szerint
olyan vállalatokra van szükség, amelyek kiérdemli az embert, a munkavállalót. Igen! Mekkorát nézne a munkáltató, ha az újonnan felvett
emberek nem sorsukba beletörõdve vennék tudomásul, hogy lejárt a három hónapos próbaidõ,
hanem felemelt fejjel közölnék a fõnökükkel,
hogy holnap már nem jönnek be, mert ez a cég
nem érdemli meg az õ munkájukat.
A második kerekasztal résztvevõi
a tudatosan, felelõsen gondolkodó és
cselekvõ vállalatok és a gazdasági siker
összefüggéseirõl, az etikus üzleti
magatartásmódról beszéltek.
Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Rt. kommunikációs igazgatója Kürti Sándort idézte, aki szerint a
társadalmi szerepvállalásnak a cég minden egyes
tevékenységében benne kell lenni, majd e tevékenységek hatnak a versenyképességre és a
befektetõi bizalomra.

Somlyai Dóra, a Pannon Rt. kommunikációs
igazgatója szerint a cég lelkiismerete nem független az üzleti tervétõl, és kommunikációval a cég
jobb fej lehet. A Pannon Példakép Alapítványt
említette, mint a cég egyik társadalmilag fontos
kezdeményezését.
Ostorházi László, az Ostorházi Kft. ügyvezetõ
igazgatója megfordította a hagyományos logikát,
õszerinte nem elég jónak látszani, annak is kell
lenni. A vállalat elsõ embere igenis mutasson
személyes példát a beosztottainak. Felhívta a
figyelmet arra, hogy a törvényhozói, a bírói és a
végrehajtói hatalom mellett ma a legfontosabb a
média hatalma. Talán ezt a hatalmat is fel lehetne használni arra, hogy rendet teremtsünk a
fejekben.
Papp Péter, a Flextronics Magyarország személyi igazgatója a cég legfontosabb szerepvállalásait sorolta fel. A hazánkban mûködõ négy ipari
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parkban igen sok oktató programot szerveztek és
hajtottak végre, melyek jórésze környezeti szemléletformálás volt. Telefonjaik gyártásakor a teljes életciklust veszik alapul és céljuk a 90%-os
újrahasznosítási arány elérése. Részt vesznek a
Hulladék Munkaszövetség által indított Tájsebészet elnevezésû programok lebonyolításában is.

Mosonyi György, a MOL Rt. vezérigazgatójának
gondolata, hogy a társadalom értéket akar látni a
cégek mûködésében. Nem elég termelni, meg kell
fogalmazni az értékválasztás elveit is. A cég hitelessége elsõsorban az elsõ számú vezetõn múlik, de
hasznos lehet etikai kódex kidolgozása is.

Fodor István, az Ericsson Magyarország elnöke szerint nem látjuk a probléma gyökereit, mely
elsõsorban a társadalmi tudat állapotában gyökerezik. Nem beszélni kell a dolgokról hanem cselekedni, így lehet a CSR igazán hasznos.
A harmadik kerekasztal résztvevõi arról
beszélgettek, hogy mit tehetünk
a fenntartható fejlõdére való átállás
felgyorsítása érdekében, részben az alternatív energiaforrások elterjesztése révén.
Szó esett arról hogy a mai cégek egy része már
nem csõvégi szemlélettel próbálja meg megoldani a felmerülõ környezeti problémákat, hanem
megelõzõ célzattal közelít a termékfejlesztéshez. A

fosszilis energia ára növekedni fog, amely növeli a
versenyhelyzetet is a jövõben. A visszaszámlálás
elkezdõdött, az energiaárak növekedésével a gazdasági feltételek is kezdenek kedvezõbbé válni.
Kiemelték, hogy egy cég annál felelõsebb, minél
kisebb közösségben mûködik. Ámon Ada, az Energia Klub elnöke szerint a környezetvédelmi problámákban az energiaipar fõbûnös, és sajnos
nagyon erõs is. Számos esetben lehet a józan észnek ellentmondó dolgokat hatásosan kommunikálni, aminek a társadalom jelentõs része be is dõl.
A kerekasztalok körül zajló hozzászólások mellett a kivetítõn SMS fal mûködött. A hallgatók
számos értékes hozzászólása volt olvasható
néhány kevésbé fontos megjegyzés mellett. Ezekre a hozzászólásokra a beszélgetés résztvevõi is
néhány szóban reagálhattak.
A nap utolsó szakaszában a konferencia közönsége is aktivizálhatta magát, és a terem közepén
elhelyezett kerekasztalokhoz ülve oszthatta meg
véleményét a többiekkel. Az asztalok ezután egymás közt osztották meg a beszélgetésben szerzett
tapasztalataikat.
Mindent összevetve a résztvevõk olyan gondolatokkal gazdagodva távozhattak a konferenciáról amelyek felhasználásával biztosan fognak
tudni tenni azért, hogy cégük társadalmilag felelõs módon mûködjön a jövõben. Ha akarnak.
Halmay Richard
GreenDependent Egyesület

Társadalmilag felelõs (CSR) befektetési döntések
(Konferencia)
A UNDP (ENSZ Fejlesztési Program) szervezésében eszmecserére került sor június 1920-án a Bécsi Nemzetközi Konferencia Központban, a régiónkba irányuló, társadalmilag felelõs befektetésekrõl, a társadalmilag
felelõs vállalatok befektetési stratégiáiról.
A befektetést akkor tekintjük társadalmilag felelõsnek ha a tulajdonosa számára az is fontos,
hogy etikus vállalathoz, tevékenységhez kapcsolódóan dolgozzon a pénze. (A tõke hozamán
kívül tehát a befektetés járulékos hatásait is fontosnak tartja.) A konferencián azokat az intézményi, vállalati befektetéseket, beruházásokat
mutatták be, amelyek a fenntarthatóságot,
közösségfejlesztést célozzák.
Mizsei Kálmán, magyarországi ENSZ-képviselõ megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy miután a régióba áramló külföldi befektetõi tõke elég

jelentõs, elengedhetetlen, hogy legyenek cégek,
amelyek a business as unusual (tehát a szokásostól eltérõ) üzleti gyakorlatot alkalmazzák,
vagyis a jogi megfelelésen túlmutatóan, aktívan
részt vesznek a társadalmi problémák megoldásában (filantróp magatartás). Ez fõként akkor
valósul meg, ha a befektetések nem a környezetkárosító ágazatokba vándorolnak.
A UNDP fejlesztési céljai
A UNDP Millenniumi Regionális Fejlesztési programjának keretében nyolc célt fogalmaztak meg,
amelyet 2015-ig kívánnak megvalósítani:
1. a szegénység és éhezés megszüntetése;
2. egyetemleges elemi oktatás mindenhol;
3. a nemi esélyegyenlõség megteremtése és a nõk
felhatalmazása;
4. a gyermek-halandóság csökkentése;
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5. az anyák egészségi állapotának, jóllétének javítása;
6. küzdelem a HIV/AIDS és a tuberkulózis ellen;
7. a természeti környezet fenntarthatóságának
biztosítása;
8. a globális együttmûködések kialakítása a fejlesztés érdekében.
Magyarországgal kapcsolatban külön kiemelték, hogy mennyire fontos az abortuszok számának csökkentése, a romák iskoláztatása és létminimum alatti életszínvonaluk javítása. Részletes
információk a www.undp.org/europeandcis oldalon találhatók.
Mitõl lesz felelõs
egy befektetés a régióban?
Az Európai Fejlesztési Bank kutatása szerint a
gazdasági teljesítmény, termelékenység és hatékonyság alapján egy ország gazdasága számára a
legkedvezõbbek a külföldi tulajdonú, elsõsorban
exportra termelõ vállalatok. A MIGA (Multilaterális Beruházásvédelmi Ügynökség) marketing
vezetõje szerint érdemes a Balkán országokba
invesztálni, hiszen alacsony költségek, versenyképes, olcsó munkaerõ, piaci lehetõségek továbbá
állami támogatás vár minden befektetõt a régióban. Attól felelõsek a befektetések, hogy az új,
külföldi befektetõk biztonságot, új munkahelyeket és magasabb béreket képesek nyújtani. Nagy
hibát követnek el azok, akik kizárólag a gazdasági növekedés alapján hozzák meg üzleti döntéseiket. A fenntartható fejlõdés és a vállalatok társadalmi felelõsségvállalása pont azt jelenti, hogy az
érintetteket és érdekeiket is ugyanúgy figyelembe kell venni a döntéshozatali folyamatban.
A fejlesztés elején
megfogalmazott kérdések

49
Példák a régióban megvalósult felelõs
befektetésekre
Több gyakorlati példát is bemutattak arról,
hogyan értelmezik a felelõs befektetést az egyes
vállalatok és intézmények (lsd. táblázat).
Magyarországról a Budapesti Értéktõzsde
képviseletében Mohai Györgyöt hívták meg, aki
elsõsorban a kerítésen belüli, tehát az alkalmazottakkal szembeni felelõs magatartást emelte
ki. Ugyanakkor a BÉT legnagyobb sikere a CSR
terén a nemrégiben kialakított etikai kódex,
mely minden tõzsdén jegyzett vállalat számára
CSR-ajánlásokat tartalmaz. Ennek hatására
olyan ismert nagyvállalatok, mint például a
Richter, komoly erõfeszítéseket tesz, hogy megfeleljen a tõzsde, és közvetetten a befektetõik
elvárásainak.
Global Compact hazánkban is
Már Magyarországon is több vállalat és szervezet
csatlakozott az ENSZ Globális Megállapodás kezdeményezéséhez, mely nemzetközi szinten már
több mint 40 hálózaton keresztül kapcsol össze
olyan vállalatokat, melyek önmaguk és környezetük fejlesztésével kívánnak tenni a fenntartható
fejlõdésért.
A Global Compact ajánlása a társadalmilag felelõs vállalattá válás elsõ lépéseire:
1. Felülvizsgálni a status quo-t és párbeszédet
indítani a jelentõs érintettekkel.
2. Felismerni, hogy a vállalat számára mit jelent
a társadalmi felelõsség, majd eldönteni és kommunikálni annak fókuszát és korlátait.
3. Kidolgozni és alkalmazni a szükséges eljárásokat, folyamatokat.
A fejlesztés során
megfogalmazott válaszok

Milyen hatása van a CSR-nak a cégre, annak ered-  Nõtt a termelés, termelékenység
ményeire?
 Csökkent a selejt, a hibás és reklamációs termékek száma
 Nõtt a hatékonyság, hatásosság
Milyen hatása van a CSR-nak a tulajdonosokra?

 Jobb pénzügyi eredményeket értek el
 Vonzóvá váltak új befektetések számára

Milyen hatása van a CSR-nak a dolgozókra?

 Biztos jövõ és fejlõdés
 Jobb sztenderdek, fizetések, körülmények

Milyen hatása van a CSR-nak a közösségre, annak  Közösségi fejlesztések, gazdasági fejlõdés
életére?
 Jó példa a környezõ kis- és közepes vállalatok
számára, amelyeknek gyakorlati segítséget is
nyújtanak (pl. beszállítói láncon keresztül)
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4. Kialakítani új üzleti modelleket, ösztönözni a
partneri együttmûködési projekteket és
kihasználni annak szinergiáit.
5. Átláthatóan mûködni, keresni olyan független
harmadik félt, amely értékeli a vállalat teljesítményét, majd tájékoztatni a közönséget a sikerekrõl, kudarcokról és dilemmákról.
Négy munkacsoport
A konferencia keretében négy munkacsoportban
vitattak meg speciális kérdéseket:
 A beszállítói lánc kérdéskörével foglalkozó csoportban a Littlewoods Shop Direct Group, az
Automotive Cluster of Slovenia és az Automotive Cluster Vienna Region (ACVR) számolt be
tapasztalatairól. Ezzel összhangban van a
hazai trend is, pl. az Audi Hungaria Motor Kft.
hirdetett meg Környezeti Beszállítói Díjat,
melyben felelõsségét kiterjeszti a kerítésen
kívülre is és a beszállítók gondos kiválasztásával közvetett környezeti és társadalmi terheit
is csökkenti, vagy ezt szolgálja a Denso Gyártó
Magyarország Kft. által kezdeményezett autóipari beszállítói fórum létrehozatala is.
 A korrupció-ellenesség és vállaltvezetés szekció a transzparencia, átláthatóság és ellenõrizhetõség kérdéskörét vizsgálta. Az East-West
Management Institute 11 országban vette górcsõ alá a vállalatok által a honlapjukon közzétett információkat, ezek alapján egy nyilvános
adatbázisban tájékoztatják az érdeklõdõket
tapasztalataikról a http://www.pfsprogram.org/
capitalmarkets_research.php oldalon.
 A közösségfejlesztést célzó befektetésekkel foglalkozó társaság megismerhette a Coca-Cola
törökországi projektjeit valamint a UNDP-vel
közösen indított Víz-projektjét, amelynek
keretében minden országban, ahol jelen van a
cég, megszorító intézkedéseket tesznek a víztakarékosság érdekében, hiszen már több
országban is szûkös erõforrás az ivóvíz: minden csepp számít. A szekció magyar példája a
Holcim Hungária Otthon Alapítvány volt. Ez
nemcsak az otthonteremtést teszi lehetõvé a
rászorulók részére, de közvetetten hozzájárul a
közösségfejlesztéshez is, amikor a falu ennek
révén tudja megtartani tanárait vagy orvosát.
Márta Irén hangsúlyozta, hogy a Föld nem a
pénztõl, hanem az ellentétes erõk kiegyenlítõdésétõl forog, tehát a cégeknek vissza is kell
adni a közösségnek abból a profitból, amit a
segítségével realizálnak.
 A negyedik szekció olyan innovatív pénzügyi
eszközöket vizsgált, amelyek a felelõs befektetések megvalósulását támogathatják. Elsõsor-
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ban pénzintézetek mutatták be társadalmilag
felelõs intézkedéseiket: alapítvány létrehozását, mikrohitelezés bevezetését, biomasszaprojektek támogatási rendszerét stb. A témához kapcsolódik a Union Bank of Switzerland
jótékonysági hitelkártyája is, melynek birtokosai a banki szolgáltatások igénybevételekor a
UBS Optimus Alapítványának gyermekegészségügyi- és oktatási programjait is támogatják.
A konferencia tanulságai
A résztvevõk a vállalatok társadalmi felelõsségvállalásának egy konkrét szeletét vizsgálták: a
külföldi közvetlen befektetések felelõsségét.
Hova, mely országokba, milyen céllal és milyen
tevékenységekbe kellene fektetni a jövõben, elsõsorban a célországokat és körülményeiket hangsúlyozva. Bár elszomorító, hogy a befektetési
döntések alapvetõen még mindig a fõáramú közgazdaság logika mentén születnek, mégis látható,
hogy nagyon sok pozitív példát találhatunk, amelyek mind a cégeknek, mind a kedvezményezetteknek elõnyt jelentenek.
A rendezvényen bemutatott prezentációk elérhetõk lesznek a http://www.vienna-csrforum.com/
oldalon.
Fertetics Mandy
közgazdász, környezeti menedzser
mandy_fertetics@gmx.net
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Új szakmai egyesület a
non-profit szervezetek palettáján
A GreenDependent  Fenntartható Megoldások
Egyesülete elnevezésû non-profit szervezet a
közelmúltban alakult. Célja, hogy aktívan közremûködjön a környezet állapotának megóvásában,
és javításában. Küldetése a fenntartható életformák, termelési módszerek és fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és terjesztése. Három fõ
területen tevékenykedik.
1. A Mindennapi Fenntarthatóság Program
célja, hogy a településeket, falvakat, városokat,
közösségeket és vállalatokat ösztönözze és segítse
áttérni a környezetileg, társadalmilag és gazdaságilag fenntartható életmódra. A program keretében a következõ területeken dolgoznak: fenntarthatósági stratégia kidolgozása, fenntartható életterek, környezetbarát építés, fenntartható energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, organikus mezõgazdaság, közlekedés és
alternatív értékesítési rendszerek. A programot
mindazon közösségeknek, önkormányzatoknak
és vállalkozásoknak ajánlják, akik hosszú távú,
komplex megoldást keresnek a környezeti, társadalmi és gazdasági kihívásokra.
2. A Fenntartható Élettér Program a háztartási és munkahelyi tevékenységek zöld alternatívája, amellyel amellett, hogy javítunk a környezet
és közérzetünk állapotán, kiadásainkat is csökkenthetjük. A Fenntartható Élettér Program
során elemzett területek: energia- és víztakarékosság; az energiaszükséglet megújuló energiával
történõ biztosítása; hulladékok keletkezése, gyûjtése, kezelése és csökkentése; az épület kialakítása, építészeti megoldások; kert kialakítása; beltéri levegõ és szobanövények; bútorok; takarítás,
tisztítószerek; vendéglátás, étkeztetés; utazás,
gépkocsi-használat; papírfogyasztás és felhasználás; háztartási berendezések, irodaszerek, és irodatechnikai berendezések; zöld és fenntartható
beszerzés. A program egyes részei külön is megrendelhetõk. A programot családok, önkormányzatok, intézmények, iskolák, irodaházak, hotelek
és vállalkozások részére ajánlják.
3. A Fenntartható Energiagazdálkodás Program célja a környezetterhelés csökkentése, az erõforrásokkal való ésszerû gazdálkodás valamint a
költségek csökkentése fenntartható energiatermelés, gazdaságos energiaátalakítás és racionális
energiafelhasználás segítségével. A programot
társasházak, lakásszövetkezetek; önkormányzati
létesítmények; állami intézmények; magántulaj-

donban levõ lakások, lakóházak tulajdonosainak;
valamint ipari, szolgáltatói és mezõgazdasági vállalkozásoknak célszerû igénybe venni.
Mindhárom komplex módon kialakított programban a tervezéstõl a pályázatok megírásán
keresztül a végrehajtásig, majd ezután a projektek eredményeinek kommunikálásáig az összes
elemre ügyelnek. A következõ tevékenységi köröket végzik:
 Projekt menedzsment az ötlettõl a pályázatíráson át a megvalósításig
 Munkaprogramok kialakítása, végrehajtása
 Pályázatírás
 Oktatás
 Kutatás
 Felmérések készítése
 Információ-terjesztés
Munkatársaik között közgazdász, építészmérnök, energiagazdálkodási szakmérnök, környezeti
menedzser és oktató dolgozik több éves, széleskörû
kutatási, oktatási, projektmenedzsment és pályázatírói tapasztalattal. Konkrétan megfogalmazva a
következõ tapasztalatokkal rendelkeznek:
 Pályázatírás: PHARE, Leonardo, Interreg,
GVOP, ROP, HEFOP, NCA, NEP
 Projekt menedzsment
 Oktatás, elõadások egyetemeken, fõiskolán
 Képzések, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása
 Akkreditációk
 A fenntartható fogyasztás már létezõ modelljeinek felkutatása Európában  kutatási projektben való részvétel, tanulmányok készitése
 Szakmai cikkek, cikksorozatok a zöld munkahely, zöld beszerzés témában
 Adatbázis összeállítása környezetbarát termékekrõl és szolgáltatásokról
 Munkahelyek felmérése, akciótervek kialakítása, programok megvalósítása
 Fenntartható életterek tervezése és kialakítása
 Interjúk különbözõ médiákban
 Tanyavillamosítás megújuló energiaforrásokkal, autonóm energiaellátó rendszer tervezése
és kivitelezése
További információ az Egyesületrõl:
Antal Orsolya, Halmay Richard vagy
Vadovics Edina
info@greendependent.org
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Kirakatban a rendõrség
Nagy hagyományokkal rendelkezik a méltán
népszerû ISO 9000 Fórum minõségdíjas szervezeteknél rendezett látogatásainak sorozata. A jó
gyakorlatok megismerésének, átvételének szentelt tapasztalatcsere látogatások legutóbbi állomása, június 13-án Nyíregyházán volt. A lelkes
csapat randevúja ezúttal mégis eltért a szokásostól, hiszen a nyitó helyszín a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendõr-fõkapitányság épületében volt.
A házigazdák nevében Dr. Andrékó János rendõr ezredes köszöntötte a megjelenteket. A megyei
fõkapitány örömét fejezte ki azért, mert a civil,
illetve a versenyszféra minõségügyi szakembereit
köszönthette, ami részére mindenképpen az
újdonság erejével hatott.
A köszöntõbõl, illetve tájékozóból megtudhattuk, hogy a hatodik legnagyobb és harmadik legsûrûbben lakott megyében 1200 hivatásos rendõr
végez minõségügyileg is egyre színvonalasabb
munkát. A megye rendõri vezetése és a munkatársak büszkék a 2004. évben kapott IIASA-Shiba- és
a 2005. évben elnyert Magyar Minõség Háza díjakra. A szabolcsiak komoly erõfeszítéseket tesznek
küldetésük, illetve a rendõrség minõségpolitikai
nyilatkozatában foglaltak végrehajtásáért. A fegyveres testületben egyre inkább meghonosodó,
újszerû gondolkodás több elemérõl számolt be a
fõkapitány. Hallhattunk az EFQM Modellen alapuló Rendõrségi Kiválósági Modellre épülõ önértékelésükrõl, annak eredményeirõl  illetve a javításra kezdeményezett 18 projektrõl.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendõr-fõkapitányság eredményeinek elismerését jelenti, hogy
hazánkat reprezentálhatják az idei, tamperei
Európai Minõség Konferencián.
Elekes Edit rendõr õrnagy a Rendõrség és
minõség, a szervezeti kiválóság kialakításának lép-

csõfokai címmel tartott igen érdekes beszámolót.
A minõségügyi kiemelt fõreferens szerint alapvetõ
fontosságú, hogy az emberekbõl a minõség iránti
igényt elõcsalogassuk. A fejlõdés belsõ mozgatórugójának az innovációt és kitartást, a külsõnek az
alacsony finanszírozást és a megnövekedett vevõi
igényeket nevezte. Az önértékelés rendõrségen
belül alkalmazott formáiról (EFQM Modell, Rendõrségi Kiválósági Modell, CAF) az elõadó úgy vélte:
lényeg hogy valamelyiket használva eljussunk a
szervezeti kiválósághoz. A megjelentek igazi csemegeként információkat kaptak arról a számítógépes programról, amely nagy segítséget jelent alkalmazójának az erõsségek és fejlesztendõ területek
rangsorolásában.
A tapasztalatcsere megszervezéséért, a házigazdáknak Dr. Tar József az ISO 9000 Fórum titkára
elismerõ oklevelet adott át.
A folytatásban Fényes László rendõr alezredes,
ügyeleti osztályvezetõ a rendõrkapitányságok
humánerõforrás racionalizálási programjával
ismertette meg a vendégeket.
A másik munkacsoportban Elekes Edit egyedi
minõségfejlesztõ eljárásokról, rendõrségi módszereirõl cserélt véleményt a téma iránt érdeklõdõkkel. A látottak és hallottak komoly szakmai beszélgetéseket gerjesztettek, amelyek a modern Nyíregyházi Rendõrkapitányságon tett látogatás során
is folytatódtak. Itt nyílott lehetõség a rendõri
munka egyes szakterületeinek bemutatására.
A látogatás komoly hozadéka volt, hogy egy
modern felfogású, nyitott, eredményesen dolgozó
rendõrséget ismerhettünk meg, ahol egyre erõteljesebben hasznosítják a szervezeti kiválóság elérése érdekében a különbözõ TQM eszközöket és
módszereket. Olyat, ahol az ügyfélközpontúság
egyre inkább beépül a napi mûködésbe.
Szõdi Sándor

KO N F E R E N C I A
2006. szeptember 27.
A módosított közbeszerzési törvény gyakorlati tapasztalatai
Helyszín: Hotel Mercure Buda
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Hírek, újdonságok
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Elérhetőségek
MMT szervezete
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Tagfelvétel

CIVIL ADSL
kedvezményes internet hozzáférés
Feltettük 2006. július 12-én

1%
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Rendezvények
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pályázati felhívás
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KÖNYVSZEMLE

Hogyan készül a történelem?
Marosán György
Valamikor, ha az emberek boldogtalanok voltak
 mondta A. Miller Alku címû darabjának fõszereplõje  forradalmat csináltak, vagy a templomba mentek. Ma vásárolnak. A 20. század végére
az öröm-javak választéka áttekinthetetlenné,
a fogyasztás csábítása ellenállhatatlanná vált.
Marosán György új könyve Hogyan készül a
történelem? (Money-Plan Kiadó és Libri
Könyvterjesztõ. 2006) éppen azt a kérdést elemzi: vajon követhetõ-e a fejlett országok fogyasztási modellje a Föld minden lakója számára. A
tapasztalatokat összegezve úgy találja, hogy a
21. századba átlépve sokasodnak az aggasztó
tünetek, amelyek megkérdõjelezik a több
fogyasztás = nagyobb boldogság egyenlet globális alkalmazását. A vizsgálatok arra utalnak,
hogy a Glóbuszon kibontakozó természeti, gazdasági és társadalmi tendenciák billenési pontra juttatták az emberiséget.
A könyv a legújabb tudományos eredményekre
támaszkodva bizonyítja, hogy az emberiség ökológiai lábnyoma túllépte a Föld méreteit. Ez sokakat kényszerít megszokott életmódjának alapvetõ
átértékelésére. Mind több ember tapasztalja,
hogy növekvõ fogyasztása boldogság helyett
depressziót és a rossz közérzetet eredményez. A
következmény: növekszik a befolyása az önkéntes egyszerûség, az egyénhez jobban illeszkedõ
kommunitárius közösségek, és a nem piaci csere
(LET's) mozgalmainak. E tendenciák várható
kibontakozása várhatóan számottevõen módosíthatja a minõség elfogadott koncepcióját. Az
elmúlt évtizedben mindinkább elõtérbe került a
használat egész életciklusát tekintetbe vevõ fenntarthatóság szempontja. Így a gyártás, az alapanyagok és a használat környezetkímélõ volta, a
visszaforgatást (re-cycling) lehetõvé tevõ szerkezet és szervezõdések is a minõség megítélését
alapvetõn befolyásoló tényezõjévé váltak.
A szerzõ a legújabb kutatási adatokra támaszkodva, a mindannyiunk életét már a belátható
idõben lényegesen befolyásoló társadalmi fázisátalakulás jeleit fürkészte. Végsõ megállapítása: a társadalmi evolúció menete az egynemûvé
és szabványossá váló világ helyett meghökkentõen sokféle, eltérõ életmodellt követõ közösség
létrejöttét és együtt-élését valószínûsíti. A

könyv olvasmányosan, ugyanakkor meggyõzõen
rajzolja fel a 21. század meghatározó trendjeit.
Megállapításai meghökkentõek, de érvekkel alátámasztottak. A szerzõ becsületére legyen
mondva, hogy önmaga állításaival kapcsolatosan
is óvatosságra inti az olvasót. Magyarázatként a
nemrégiben hazánkban is vetített angol film  A
nõ kétszer  példáját idézi. A filmben a fõszereplõ hazafelé tartva a metróban valakivel véletlenül összeütközik, és ettõl a pillanattól kezdve
két szálon fut a történet attól függõen eléri-e
vagy sem a metrószerelvényt. A két jövõszál
eltérõ, de egyformán valóságos jövõ képét
mutatja. A szerzõ Európa és a világ jövõjérõl
szólva hangsúlyozza: rajtunk egyéneken rajtunk
múlik milyen jövõt formálunk önmagunknak és
közösségeinknek. Optimizmusra ad okot, hogy
szabadon választhatunk, pesszimizmusunkat
erõsítheti, hogy a választás kikerülhetetlen, és
nehéz. Érdekes és izgalmas olvasmány mindenkinek, aki tudni akarja milyen jövõk állnak elõttünk, és kész vállalni a saját jövõje megalkotásának felelõsségét, annak kockázatával együtt.
Ismertette:
Hámor Szilvia

Következő
számunk tartalmából:
A hazai HR lehetőségei
és fejlődési irányai
Enneagram a minőségi
szervezetfejlesztés szolgálatában
A felsőoktatás minősége
és a gazdaság elvárásai
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