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Kivonat 

 

Tanulmányomban a fenntartható fejlődés követelményeinek vállalati integrációja és 

kommunikációja terén a hazai nagyvállalati körben végzett empirikus kutatásom és a web-

kommunikáció tartalomelemzése révén nyert eredményeimet mutatom be, összevetve korábbi 

gyakorlati kutatásokkal. Elméleti háttérként felvázolom a fenntartható fejlődés hierarchikus 

értelmezési modelljét, amelyben bizonyítom a vállalatok közvetítő szerepét. Vizsgálom a 

fenntarthatóság vállalati integrációjának különféle megközelítéseit, motiváló tényezőit, 

folyamatát, eszközeit, s ennek keretében külön foglalkozom a marketing szerepének 

felfogásaival a fenntarthatóság integrálásában. A kommunikáció sajátosságainak tárgyalása 

során érvelek amellett, hogy a kommunikáció tükrözi a fenntartható fejlődés vállalati 

integrációjának (CSR) megvalósulását, és felvázolom célmechanizmusát, eszközrendszerét. 

Kutatásom következtetéseit az integráció és a kommunikáció megvalósulása tekintetében öt 

tézisben összegzem, amelyek az elmélet és gyakorlat között tapasztalható réssel, a 

fenntarthatóság vállalati integrációjának fokozatosságával, a nemzetközi tevékenységgel, és a 

vállalati tevékenység jellegével kapcsolatosan mutatnak rá a hazai terepen működő 

nagyvállalatok feltárt sajátosságaira. 
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Abstract 

The Integration of Sustainable Development in the Light of Corporate 

Communication – The Case of Corporations in Hungary 

 
In the dissertation I am presenting the results of my survey and website content analysis 

regarding the corporate internalization and communication of sustainable development (CSR). 

A sample of the biggest corporations in Hungary served as the basis of the empirical research. 

As a theoretical background a hierarchical model of the sustainability concept is decribed and I 

am arguing for the channelling role of companies. Furthermore, I am reviewing the processes, 

tools, motivating factors and approaches regarding the corporate integration of the 

sustainability concept, as well as the different views regarding the role of marketing in the 

internalization process. The description of the corporate communication objectives, policies 

and tools is based on the argumentation that communication can reflect the corporate 

integration of sustainable development. The research findings regarding the integration and 

communication of the sustainability principle are summerized in five theses, describing the 

gaps between theory and practice, the principles of gradualness in the implementation process, 

and pointing out the industry linked specificities of companies operating on the Hungarian 

market. 
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1 Bevezetés 

A fenntartható fejlődés koncepciójának célja olyan társadalmi-gazdasági fejlődés 

elérése, mely a jelen szükségleteinek kielégítését úgy teszi lehetővé, hogy közben nem 

veszélyezteti a jövő generációk szükségleteinek kielégítését (World Commission on 

Environment and Development [1987]). A fenntartható fejlődés koncepciójának megvalósulását 

globális (ENSZ), regionális (EU) és nemzeti szinteken hathatós ösztönzés övezi. Emellett mára 

kiemelt hangsúly került a mikrogazdasági szereplők szintjére - különösen az üzleti szervezetekre 

-, mivel konszenzus alakult ki a tekintetben, hogy a vállalatok tevékenysége alapvetően 

befolyásolja a koncepció megvalósulását. Az üzleti szervezetekre nehezedő jogi, etikai, 

társadalmi és stratégiai nyomás hatására sok vállalat felismerte, hogy nem hagyhatja 

figyelmen kívül a fenntartható fejlődés kérdését, így egyre növekvő azon vállalatok száma, 

melyek a fenntarthatósági elveket igyekeznek stratégiájukban, tevékenységükbe integrálni. 

(Mah [2004], Maignan-Ferrel [2003], Porter-Kramer [2007], Schaltegger-Burritt [2005]; Füle-

Kenéz [2005], Kerekes – Wetzker [2007], Szlávik et al [2005], Vágási [2004] és számos további 

publikáció) 

A fenntartható fejlődés vállalati integrációjának velejárója, hogy e tevékenységükről a 

vállalatok kommunikációs csatornákon keresztül nyilvánosan is beszámolnak, mert ettől rövid, 

vagy hosszú távon versenyelőnyt is remélnek. A vállalati kommunikáció, amely az integráció 

kezdeti fázisaiban már megjelenik, jelentős mértékben árulkodik arról, hogy a gazdálkodó 

szervezet milyen mértékig integrálta a fenntarthatóság elveit, mert1 

− a kommunikáció és tartalma értékorientáltságot jelez. Ha egy cég az adott témáról 

kommunikál, akkor ténylegesen foglalkozik azzal, és az adott téma valamilyen 

szinten megjelenik a vállalat értékrendszerében.  

− a kommunikáció különböző érdekelt-csoportok elvárásainak való megfelelés 

bizonyítását célozza. Az érintettek egy részének deklarált célja a vállalati 

felelősségvállalás ellenőrzése (közhasznú szervezetek, egyesületek, média) 

(Ransburg [2006]). 

                                                 
1
 Az indoklást itt csak jelzésértékkel vezetem elő. A jelen argumentációt részletesebben a dolgozat egy későbbi 

szakaszában mutatom be. 
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− a kommunikáció valóságtartalma ellenőrizhető. Egyes kommunikációs anyagok – 

például a fenntarthatósági beszámolók – külső szakértőkkel auditáltathatók, és 

számos esetben az audit kiterjed a kommunikáció valóságtartalmára is. A külső 

audit jelenléte vagy hiánya, illetve eredménye kézzelfogható módon jelzi a vállalati 

megfelelőséget. 

A kommunikáció, mint a vállalati marketing funkció szerves része, értékközvetítő jellege 

révén érdemleges kifejezője a vállalatok értékorientáltságának. Feltételezhető tehát, hogy a 

kommunikáció vizsgálata aktuális képet nyújt a fenntartható fejlődés vállalati körben való 

elfogadottságáról, előjelzi a fejlődés további irányát és utat mutat a jelenleg fenntarthatósági 

szempontból inaktív vállalatoknak az aktívvá válás irányába. 

 

1.1 A dolgozat célja, újdonságértéke és a vizsgálat módszerei 

A fenntartható fejlődés vállalati kommunikációs eszköztárának kialakításában a 

nagyvállalatok élen járnak. A téma kutatásának fő célja annak feltárása, hogy a hazai 

gazdaságban kiemelkedő szerepet játszó nagyvállalati körben  

− hogyan értelmezik a fenntartható fejlődés vállalati vonatkozásait; 

− a kommunikáció milyen képet mutat a fenntartható fejlődés integrációjának 

mértékéről; 

− a fenntarthatósággal kapcsolatos kommunikáció milyen karakterisztikák mentén 

írható le és stratégiai szempontból milyen szerepet játszik.  

Nem azt kívántam megítélni, hogy adott vállalat jobban vagy kevésbé felel-e meg a 

fenntarthatósági elveknek, hanem azt, hogy kommunikációjának tartalma és eszköztára 

alapján milyen mértékű integrációra lehet következtetni. A gyakorlatban alkalmazott 

kommunikációs eszköztár, és a fókuszba helyezett kérdések elemzése alapján az is 

meghatározható, hogy melyek az integráció mögött rejlő motivációs faktorok.  

A fenntartható fejlődés elméletének a vállalati tevékenységre, a marketingre gyakorolt 

hatásával a szakirodalom nemzetközi szinten kiterjedten foglalkozik, és a kérdés hazánkban is 

mind több kutatás tárgyát képezi. A koncepció hármas - gazdasági-környezeti-társadalmi - 

követelményként való értelmezését a menedzsmentelmélet integrálta, és irányt mutat a 

vállalati gyakorlatba való bevezetéshez. A szakirodalom tág értelmezésben lefedi a fenntartható 

fejlődés vállalati integrációját jelentő vállalati társadalmi felelősségvállalás kérdéskörét. 
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Definiálták a koncepciót, modell szinten kimutatták a motivációs faktorokat és az egymásra 

ható erőket. Számos publikáció szól arról, hogy a társadalmilag felelős vállalatnak milyen 

előnyei származhatnak a fenntarthatóság elveinek megfelelő működésből. Kialakítottak 

stratégiai modelleket is, melyek meghatározzák, hogy adott problémára milyen stratégiai válasz 

várható a vállalattól. Ugyanakkor hiányos még az ismeret egyebek között a következő 

területeken: 

− hogyan definiálható az a szint, amelytől már társadalmilag felelősnek tekinthető egy 

vállalat? 

− milyen általános elfogadott eszközrendszer támogatja a vállalat társadalmilag 

felelőssé való átalakítását, menedzselését, és az eredmények kommunikációját?  

− kimutathatóak-e a vállalati társadalmi felelősségvállalás gyakorlati, üzleti 

előnyei?2 

− a CSR kommunikáció hatákonysága mérhető-e és milyen módon? 

Itthon több kutatás foglalkozott már a vállalati fenntarthatóság és a vállalati felelősség 

értelmezésével, az elkötelezettség vizsgálatával. Ugyanakkor a hazai kutatásoknak – és a 

vállalati gyakorlatnak is – az egyik fő jellemzője, hogy a fenntartható fejlődés környezetvédelmi 

szempontjainak sokáig nagyobb figyelmet szenteltek, sőt gyakran a környezetvédelmi 

követelményekkel azonosították a fenntarthatóság követelményeit. A marketingkutatások 

terén is több eredmény született a környezeti szempontokkal összefüggésben (Nagy [2004-

2005]; Schäfferné [2008]). Viszonylag kevés az olyan kutatás, amely: 

− a koncepció hármas követelményrendszerét alapul véve elemzi a fenntartható 

fejlődés vállalati integrációját; 

− komplex módon (több módszer együttes alkalmazásával pl. kérdőíves megkérdezés, 

és több irányú megfigyelés) vizsgálja, hogy a vállalatok milyen eszközöket 

alkalmaznak a fenntartható fejlődés vállalati integrációjára vonatkozóan; 

− a vállalatok kommunikációjának fenntarthatósági szempontú részletes elemzésével 

foglalkozik. 

A dolgozat további újdonságértékét adja, hogy a www.doktori.hu-n elérhető 18 

fenntarthatósághoz kapcsolódó disszertációból egy sem foglalkozik a fenntarthatóság vállalati 

kommunikációjával. A hivatkozott disszertációk listáját a 8.1 melléklet tartalmazza. 

                                                 
2
 A dolgozat kiemelten a jelen felsorolás két második és harmadik kérdéskörével foglalkozik. 
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Kutatásom a fentiek figyelembevételével célozza meg elméletileg megalapozott, a 

gyakorlatban alkalmazható és a praxis számára jövőbe mutató eredmények elérését. Az 

elméleti megalapozás célirányos, rendszerező és modellalkotó jellegű, miközben célja, hogy az 

integrációs és kommunikációs jellemzők azonosítása révén hozzájáruljon a hazai gyakorlat jobb 

megismeréséhez, s az élenjáró nagyvállalati kör példájának feltárásán keresztül a fenntartható 

fejlődés koncepciójának hazai vállalati integrációját elősegítő eszközrendszer 

meghatározásához. A gyakorlatra irányuló kutatásom a CSR integrációban élenjáró, hazai 

nagyvállalatok gyakorlatának sajátosságait kívánja feltárni, kiemelten a következőket: 

− Hogyan értelmezik a fenntartható fejlődést, és ebben milyen szerepet látnak a 

maguk számára? 

− Milyen kommunikációs eszközöket alkalmaznak a fenntartható fejlődés 

kommunikációjával kapcsolatban? 

− Milyen motivációs faktorok húzódnak meg a mögött, hogy a vállalatok a kérdéssel 

foglalkoznak? 

− Látják-e a fenntartható fejlődés integrációjának előnyeit, melyek ezek és ezen 

előnyök kimutathatók-e? 

Kutatásom többrétű (1. ábra): 

 

1. ábra A kutatás lépéseinek egymásra épülése 

Forrás: saját szerkesztés 

1. Elméletorientált szakirodalmi kutatás a fenntartható fejlődés értelmezésére és vállalati 

integrációjára vonatkozóan, különös tekintettel a vállalati kommunikációra. 

2. Gyakorlatorientált szekunder kutatások – a korábbi hazai kutatások irányainak és 

eredményeinek feltárása; 
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3. Primer kérdőíves kutatás a Magyarországon bejegyzett, legnagyobb3 vállalatok körében 

a fenntartható fejlődés vállalati kommunikációjával kapcsolatban. 

4. Strukturált online tartalomelemzés, amely két lépcsőben vizsgálja: 

a. A mintát képező vállalatok CSR kommunikációját weboldalaikon 

b. Az elérhető magyar nyelvű fenntarthatósági jelentéseket. 

 

1.2 Előzetes hipotézisek 

Az előzetes hipotéziseket részben az elméleti kutatás, részben a hazai gyakorlatot 

vizsgáló korábbi empirikus kutatások tanulmányozása, vagyis szekunder kutatásaim alapján 

állítottam fel. Elméleti, és a gyakorlatra vonatkozó hipotéziseket is megfogalmaztam, s az 

utóbbiak esetében fő célom volt, hogy empirikus vizsgálataimban ezeket igazoljam. A következő 

kiinduló hipotéziseket állítottam fel: 

1. Hipotézis: A fenntartható fejlődés globális szintről vállalati szintű koncepcióvá válásának 

folyamata és kapcsolati viszonyai leírhatók egy hierarchikus modell által. 

2. Hipotézis: A vállalati integráció sokoldalú elméleti megközelítése rendelkezésre áll, 

ugyanakkor hiányoznak bizonyos eszközfeltételek, a koncepció megvalósításának 

gyakorlati tartalma még további tisztázásra vár. 

3. Hipotézis: A fenntartható fejlődés vállalati átvétele fokozatos, és a kommunikációban 

megjelenő információk alapján leírható az alábbi karakterisztikák mentén:  

3.a. hipotézis: a nagyvállalatok körében jobban elterjedt, mint a kisvállalatok körében; 

3.b. hipotézis: anyavállalati nyomásra történik; 

3.c. hipotézis: nemzetközi tevékenységgel rendelkező vagy azt tervező vállalatok 

esetében gyakoribb; 

3.d. hipotézis: a kihelyezett gyártókapacitások esetében korlátozott. 

4. Hipotézis: A CSR kommunikáció imázstényező, és súlypontja azon az empirikus kérdésen van, 

amely a vállalat számára kiemelt megítélésbeli kockázatot jelent. 

 

                                                 
3
 A kutatás mintáját a Figyelő [2009] Top 200 listáján szereplő legnagyobb árbevételű vállalatok adták. 
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1.3 A dolgozat tartalma, felépítése 

A dolgozatot úgy építettem fel, mintha téglákat rakosgatva sorba és egymásra egy ház 

falait építeném (2. ábra).  

 

2. ábra A dolgozat felépítése 

Forrás: saját szerkesztés 

A dolgozat két, egymással párhuzamosan fejlődő elméleti alapra támaszkodik. Az egyik 

alapot a fenntartható fejlődés koncepciója adja, amelyet a dolgozat első fejezetében mutatok 

be. Kitérek az elmélet kialakulásának feltételeire, háromdimenziós értelmezésére és az általam 

megalkotott hierarchikus modelljére is. Ezt követően foglalkozom a fenntarthatóság vállalati 

aspektusával, a vállalati szint értelmezéséhez második elméleti alapot szolgáltató vállalati 

felelősség kérdéskörével. Ennek keretében elemzem a fenntarthatóság vállalati integrációjának 

motivációit, folyamatát, az integráció stratégiáit és eszközeit. Szűkebb szakmám, a marketing 

elméleti nézőpontját is elemzem a fenntarthatóság vállalati integrációjának reá háruló 

koncepcionális értelmezése terén. Az elméleti fejezetet a fenntarthatósági kommunikáció 

elemzésével zárom, itt főleg a célirányos kommunikációs folyamatra és az eszközrendszerre 

térek ki. 

A vállalati gyakorlat kérdéseit tárgyaló részben először áttekintem a jelentősebb korábbi 

hazai kutatásokat, azoknak a jelen disszertáció szempontjából lényeges elemeit, majd 

részleteiben bemutatom empirikus kutatásom fő kérdéseit, módszereit és eredményeit. Az 
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eredmények taglalása során nem a vizsgálati módszer szerint, hanem témakör és jelenség 

szerint haladva tárgyalom az alábbi főbb kérdésköröket: 

− a fenntarthatóság és a vállalati társadalmi felelősség nagyvállalati értelmezése, 

− a fenntartható fejlődés vállalati integrációjának jellemzői és motivációs faktorai, 

− a fenntarthatósági kommunikáció és eszközrendszere, jellemzői, 

− a fenntarthatóság vállalati integrációját elősegítő és gátló tényezők. 

Mindezeket több oldalról, elméleti és empirikus források alapján igyekszem igazolni, azzal a 

törekvéssel, hogy következtetéseim konzisztenciáját biztosítsam. 
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2 A fenntartható fejlődés és a CSR koncepciói és modelljei – elméleti 

megközelítés 

Az eredendően globális koncepciót képviselő fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósulásának 

kardinális feltétele a vállalati azonosulás és adaptáció. A fenntartható fejlődés és a vállalati 

társadalmi felelősség (CSR - Corporate Social Responsibility) koncepciók elméleti 

megközelítéseit taglalva, ebben a fejezetben kívánom megvilágítani, hogy a fenntarthatósági 

követelmények elméleti megközelítései sokoldalúan megalapozzák a vállalati integráció 

megvalósulását, aminek mintegy vezérkoncepciójává vált a CSR, s amihez a stratégiai, 

menedzsmentelméleti, módszertani megközelítések és modellek is hozzájárultak.  

2.1 A fenntartható fejlődés koncepciója, három dimenziója és szintjeinek 
hierarchiája 

2.1.1 A globális környezeti koncepciótól az etikus társadalmi-gazdasági koncepcióig - 
Történeti áttekintés 

A fenntartható fejlődés koncepciójának kidolgozása az ENSZ keretében a Brundtland 

bizottság nevéhez fűződik (1987), de gyökerei a Római Klub4 jelentéséhez („A növekedés 

határai” 1972) vezetnek vissza. Ebben a kutatók Donella Meadows vezetésével különböző 

szcenáriókat dolgoztak ki a Föld eltartóképességének, valamint a világgazdasági és társadalmi 

folyamatok lehetséges kapcsolatának modellezésére, és arra a következtetésre jutottak, hogy a 

21. század közepére globális környezeti katasztrófa alakulhat ki (Meadows et al [1972]). Ezen 

katasztrofális helyzet elkerülésére alkották meg a globális egyensúly koncepcióját is, amelynek 

értelmében sürgősen csökkenteni kellett volna a népesség növekedését, korlátozni az ipari 

termelést és a meg nem újuló természeti erőforrások felhasználását.  

A koncepció ellenérzést keltett a világ különböző fejlettségű és társadalmi rendszerű 

országcsoportjai körében, részben gazdasági, részben ideológiai okoknál fogva. A fejlődő 

országok politikusai idegenkedve fogadták a jelentést, mivel az egyoldalúan a gazdasági 

növekedés visszafogását propagálta (Láng, [2002]), és főleg ezért5 az akkori szocialista országok 

kormányai és szakemberei is szkeptikusan viszonyultak hozzá (Szlávik [1988]). Ugyanakkor az 

                                                 
4
 A Római Klub Aurelio Peccei és Alexander King kezdeményezésére 1968-ban jött létre zártkörű, értelmiségi 

vitafórumként. 
5
 Megjegyzés: bár ideológiai köntösbe bújtatva 
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ENSZ felfigyelt a Római Klub jelentésére, és az emberiség hozzáállását kritikusan szemlélő 

gondolkodókra (K. Boulding6, K. Lorenz7; J. Lovelock8, E. Schumacher9 és sokan mások). 1983-

ban a világszervezet felkérte Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnök asszonyt egy a 

szükséges változási irányokat kijelölő, átfogó program kidolgozására. A bizottság 1987-ben 

Közös Jövőnk címmel készítette el jelentését.  

A fenntartható fejlődést a Brundtland vezette bizottság olyan fejlődésként határozta 

meg, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő 

generációk hasonló igényeinek kielégítését (World Commission on Environment and 

Development [1987]). 

A jelentés pozitív visszhangra talált, mert geo-politikai szinten jobban „eladható” volt: 

tekintetbe vette a világ egészét fenyegető, közös veszélynek mutatkozó környezeti válság 

mellett a főbb országcsoportok eltérő érdekeit is. Nem azt mondta, mint a Római Klub, hogy 

vissza kell fogni a gazdasági növekedést, mindenki maradjon azon a szinten, ahol van. A jövőben 

fejlődést remélő, elmaradott és szegényebb országoknak azt üzente, hogy nekik is jár a fejlődés 

és az azzal összefüggő szükségletek kielégítése, míg a fejlett és gazdagabb országok felé 

amellett érvelt, hogy takarékosabban kell az erőforrásokkal gazdálkodni, és ésszerűbb módon 

kell fogyasztani. A jelentés belátta, hogy a fejlődés feltartóztathatatlan, s az emberiség nem 

képes azonnali és radikális változást véghezvinni az egyensúly megtalálásához. Fokozatos és 

kompromisszumos megoldásokat kell találni, hogy az érdekelt felek a javaslatokat elfogadják, 

mert akkor hajlandók tenni is a célok megvalósítása érdekében. 

A fenntartható fejlődés koncepciójának a Brundtland féle definíción túl több mint száz 

különféle meghatározása létezik (http://www.gdrc.org/sustdev/definitions.html). Gyakran 

hivatkozott Herman Daly megfogalmazása, mely előre vetíti a koncepció háromdimenziós 

felfogását, amennyiben az ökológiai mellett megjeleníti az etikai és a gazdasági szempontot, 

                                                 
6
 Kenneth E. Boulding 1966-ban „A közeledő Föld-Űrhajó gazdasági rendszere” című munkájában az erőforrásait 

korlátlanul használó gazdaságot „cowboy” gazdaságnak, míg a zárt földi rendszerrel számoló jövőbeli gazdaságot 
„űrhajós” gazdaságnak nevezte (Boulding [1966]) 
7
 Konrad Lorenz 1974-ben publikált „A civilizált emberiség nyolc halálos bűne” című művében az építészet 

összevetésén keresztül a modern lakótelepeket a rákos daganatsejtekhez hasonlítja, amely mértéktelenül és 
öntörvényűen osztódik és megzavarja az egészséges sejtek működését (Lorenz [1988]) 
8
 James Lovelock a gaia elmélet megalkotója. Lovelock szerint a földi élő és élettelen szervezetek egy complex és 

egymásra hatást gyakorló egységet alkotnak (Lovelock [1972]). 
9
 Ernst Fridrich Schumacher 1973-ban megjelent „A kicsi szép” művében a nyugati gazdaságot kritizálja, mert az 

növekedését a nem megújuló erőforrásokra alapozza (Schumacher [1999]). A Time magazin szerint Schumacher 
könyve a második Világháború száz legbefolyásosabb műveinek egyike. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Small_Is_Beautiful) 
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miközben a fejlődést nem azonosítja a növekedéssel, és a koncepciót sem szűkíti le a 

gazdaságosság területére.: A fenntartható fejlődés a folyamatos jobblét elérése anélkül, hogy az 

ökológiai eltartóképességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy 

nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak (Daly [1973]). 

2.1.2 A fenntartható fejlődés három dimenziója és a dimenziók kapcsolatrendszere 

A fenntartható fejlődés háromdimenziós felfogása Elkington nyomán terjedt el, amely 

szerint a fejlődés akkor tekinthető fenntarthatónak, ha környezeti, gazdasági és szociális 

értelemben is az (Elkington [1997]). A gazdasági dimenzió olyan üzleti fejlődést jelent, mely 

hosszú távon fenntartható, vagyis pénzügyi értelemben „egészséges”. Környezeti és szociális 

szempontból a fejlődést akkor tekinthetjük fenntarthatónak, ha oly módon hasznosítjuk a 

környezeti és társadalmi erőforrásokat, hogy ezzel nem veszélyeztetjük önmagunk, vagy más, 

azonos erőforrást hasznosító, vagy a jövőben hasznosítani kívánó fél erőforrásigényének 

kielégítését. 

Bár konszenzus alakult ki a hármasság tekintetében, a dimenziók viszonyáról továbbra 

is eltérő felfogások léteznek. Az egyet nem értés alapja Kerekes [2006] szerint, hogy a 

fenntartható fejlődés brundtlandi definíciója nem közgazdasági, hanem etikai jellegű, mivel a 

generációk közötti egyenlőség elérését célozza, és nem a természet, hanem az „ember” 

szemszögből tekint a kérdésre. A fenntarthatóság definíciója az emberi szükségletek 

kielégítését tekinti alapnak, amelyhez az ökológiai rendszer szolgáltatja a feltételeket. A 

környezeti javakat – a definíció értelmében – szabad hasznosítani, csak a kivétel mértékét kell 

szabályozni Ezen antropocentrikus világkép ellenzői szerint ugyanakkor a természetnek 

önmagában joga van a léthez. A konfliktus kifejezetten akkor szembetűnő, amikor el kell 

például dönteni, hogy mennyit vagyunk hajlandók egy kihalóban lévő állatfaj megőrzésére 

áldozni (Kerekes [2006]). Bár filozófiai síkon a környezet önmagában való létjogosultsága nem 

megkérdőjelezhető, amikor a vállalatokat vizsgáljuk, az antropocentrikus felfogás nem 

mellőzhető, ellenkező esetben minden erőforráshasználatot meg kellene tiltani, hiszen 

kihatással van a környezetre, és megváltoztatja azt. Az elméleti diskurzus alapvetően tehát a 

környezet és gazdaság viszonyáról folyik. Az egyik kérdés, hogy a modern gazdaságban kialakult 

termelés szintje hogyan hozható egyensúlyba a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű 

felhasználásával. Ennek egyik részkérdése a felhasznált természeti és a mesterséges 

erőforrások/tőke viszonya. A gyenge fenntarthatóság elmélete szerint a környezet és a 
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mesterséges tőke egymással helyettesítő viszonyban áll, így a fenntarthatóság teljesíthető, ha 

a két tőke együttes összege nem csökken. Az erős fenntarthatóság képviselői szerint a 

természeti tőke nem helyettesíthető a mesterséges tőkével, ezért a természet abszolút külső 

korlátot alkot (Málovics-Bajmócy [2009]). 

A környezet és a gazdaság viszonyát érintő másik fő kérdésként kiemelhető, hogy milyen 

felelősség illeti ebben a tekintetben a mikrogazdasági szereplőket, köztük főleg a vállalatokat. E 

kérdés elméleti alapjául szolgál a Pigou által az 1920-ban megjelent Economics of Welfare (A 

jólét gazdaságtana) című munkában megalapozott externáliák elmélete10 (Szlávik [2005]). A 

modern gazdaságban a fenntartható fejlődés követelménye feltételezi, hogy a gazdálkodó 

szervezetek tevékenységük során a gazdaság és a társadalom létalapjával kapcsolatos külső, 

környezeti hatásokat is figyelembe vegyék, a káros hatásokat elkerülni, de legalább is 

csillapítani igyekezzenek. Vállaljanak felelősséget, nevezetesen gazdasági-pénzügyi felelősséget 

az erőforrás-felhasználás vállalaton kívüli negatív hatásait illetően. 

A környezeti dimenzión túlmutató felfogások jelentőségét mi sem illusztrálhatja jobban, 

mint a fenntarthatóság három dimenziójának különböző ábrázolásai, amelyek felfogásom 

szerint az egyes dimenziók kapcsolati modelljeinek tekinthetők, amennyiben a kapcsolati 

rendszer ábrázolásai egyre szigorodó feltételrendszert határoznak meg. A dimenziók 

kapcsolata, illetve hierarchiája a következők szerint alakul (3. ábra). 

1. A hárompilléres felfogás a dimenziókat egymástól független elemekként kezeli, és a 

fenntarthatóságot csak akkor tartja elérhetőnek, ha a három dimenzió súlya megegyezik 

(http://www.vda.de/en/service/jahresbericht/auto2002/auto+umwelt/u_3.html, 

Tóth, [2007]) 

2. Az egymást metsző körök közös metszeteként ábrázolt fenntarthatóság, már érzékelteti 

a dimenziók kölcsönös egymásrautaltságát (Peattie [1995]; Grayson et al. [2008], 

http://www.iucn.org/programme/; http://earthcyclescorp.com/Triple_Bottom_Line. 

html) 

3. Az egymásra utaltság jellemző a háromszög ábrázolásokra (Vágási et al. [2004]; 

Munasinghe [2007]; Dyllick – Hockerts [2002]) is, ugyanakkor ezen ábrázolások már 

illusztrálják, hogy a három dimenzió egyike sem létezhet a másik nélkül, ellentétben a 

                                                 
10

 Arthur Cecil Pigou angol közgazda fent említett művében megalapozta az externáliák elméletét azzal, hogy 
különbséget tett a magán- és társadalmi költségek között. Az externáliák internalizálására az adózást javasolta. 
Pigou [2009] 
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második szintű ábrázolással, ahol a gazdaság nem teljes mértékig tagozódik be a 

környezeti rendszerbe. A fenntartható fejlődést a háromszög belső metszete 

szimbolizálja. 

4. A legerősebb szintű fenntarthatósági ábrázolás a három egymásra épülő kör, hiszen 

ezen értelmezés szerint a környezet az alapja mindennek. Ugyanakkor ez az értelmezés 

inkább az elérendő cél megjelenítése, mintsem valóság, hiszen ha valóság lenne, minden 

gazdasági szereplő fenntarthatóan működne. (http://www.sustainablecampus. 

cornell.edu/csi.cfm) 

  1.  2. 

  3. 4. 

3. ábra A fenntartható fejlődés három dimenziójának ábrázolási modelljei 

Forrás: 1.: http://www.vda.de/en/service/jahresbericht/auto2002/auto+umwelt/u_3.html; 2.: 
http://www.iucn.org/programme/; 3.: Vágási [2004]; 4.: http://www.sustainablecampus.cornell.edu/csi.cfm 

 

A három dimenzió viszonyának érdekes vetülete, hogy a vállalatokat melyik dimenzióba 

illőnek tekintjük. Itt két megközelítés képzelhető el. Az első értelmében a vállalatok egyik 

dimenzióba sem illeszthetők be, de minden dimenzióra vonatkoztatva vannak hatásai. A 

második megközelítés szerint a vállalatok a gazdasági dimenzió részét képezik, és így 

befolyásolják a másik két dimenziót. Véleményem ez utóbbihoz áll közel, mert a gazdasági 

tevékenység a vállalati lét alapját nyújtja. A non-profit vállalatoknak is korlátját adja egy 

gazdaságossági kritériumrendszer. A vállalatok lételeme a gazdálkodás, az üzleti tevékenység. 
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2.1.3 A fenntartható fejlődés átfogó értelmezésének szintjei és a szintek hierarchikus 
modellje 

A fenntartható fejlődés átfogó fogalma az érdekelteket geopolitikai és szervezeti 

szinten figyelembe véve több, egymással összefüggő szinten értelmezhető, amelyeket 

felfogásomnak megfelelően a 4. ábra szemléltet. Az egyes szintek meghatározzák a kérdések és 

az azokra befolyással bíró szereplők hatókörét (Ransburg [2007b]). 

 

4. ábra A fenntartható fejlődés értelmezésének hierarchikus modellje 

Forrás: saját szerkesztés 

Globális szint: A fenntarthatóság koncepciójának kidolgozása a globális problémák 

kapcsán indult meg, így az elsődleges értelmezések is az ENSZ égisze alatt globális szinten 

születtek meg. A globális szint azt jelenti, hogy a Föld országainak hogyan kellene 

együttműködniük ahhoz, hogy a fenntarthatóság érvényesüljön. A nagy világszervezetek, mint 

az OECD (OECD [2008]) vagy a WTO (WTO [1999]) mind-mind elemezték, hogy mit tartanak a 

fenntartható fejlődés kérdéskörébe illőnek, és elképzeléseik szerint hogyan vesznek részt annak 

megvalósulásában. 

Nemzetközi regionális szint: amely abból ered, hogy a nemzeti politikák a globálison 

belül, regionális kontextusban tudják a fenntarthatóság teljesítését biztosítani. Az Európai Unió 

fenntartható fejlődéssel kapcsolatos politikái és elképzelései is erre a szintre sorolhatók, élükön 

a göteborgi csúcson elfogadott fenntarthatósági stratégiával (Európai Bizottság [2001a]), 

amelyben a fenntartható fejlődés integrálásához szükséges lépések sorát határozták meg. Ezt 

számos egyéb dokumentum követte, amelyekre az elemzésem későbbi szakaszában térek ki. 
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Nemzetközi regionális szinten egyéb együttműködések is létrejöttek például a Dél-Óceániai 

Alkalmazott Geotudományok Bizottsága11 (http://www.ausaid.gov.au/country/pacific/pac_ 

regional_orgs.cfm), amelynek szintén célja a fenntartható fejlődés óceániai szigetvilágban 

történő elterjedésének elősegítése. Az ASEAN12 szintén együttműködésre szánta el magát a 

fenntarthatóság megvalósítása érdekében (ASEAN [2009]). Az Európai Unió különleges 

helyzetéből adódóan, a legösszehangoltabb regionális koordináció az Unió keretein belül 

valósul meg. 

Nemzeti szint: Szlávik-Füle [2001] az EU fenntarthatósági koncepciójának és 

Magyarország fenntarthatósági fejlődésének kapcsolódásával összefüggésben kiemeli: 

„Eldöntött az ország EU orientációja, így az első rendező elvünk az európai régió környezeti 

állapotának, az azzal kapcsolatos EU koncepcióknak és szabályozásoknak sikeres vagy sikertelen 

jövőbeni alakulása. Ez a sikeresség vagy sikertelenség döntően befolyásolja a hazai 

környezetvédelemmel kapcsolatos elvárásokat, illetve gazdasági és társadalmi szívóhatásokat.” 

Ez az állítás kiemelten illusztrálja a nemzeti értelmezési szint nemzetközi regionálisba való 

betagozódását, és attól való függését. A nemzeti értelmezések kialakításakor az országok 

nemzeti érdekeiket követve igyekeznek megragadni a fenntartható fejlődés kérdéseiből a 

nemzeti politikákat érintő témákat. Számos ország – a 30 OECD tagállam közül 23 2006-ra 

(OECD [2006]) - nemzeti fenntarthatósági stratégiát dolgozott ki. Magyarország nemzeti 

stratégiáját a kormány 2007. júniusában fogadta el (A Magyar Köztársaság Kormánya [2007]).  

Nemzeti regionális szint: A nemzeti fenntarthatósággal kapcsolatos elképzelések az 

egyes országokon belüli régiók szintjeire kerültek további lebontásra, meghatározva azon 

témaköröket és kérdéseket, amelyeket az aktorok e szinten magukra nézve relevánsnak 

tartottak. A nemzeti regionális szintre történő lebontást az 1992-ben magtartott ENSZ Riói 

Konferenciáján elfogadott Agenda 21 című dokumentum 28-as fejezetében részletezett Local 

Agenda 21 program segíti. A Local Agenda 21 célja, hogy úgy teremtse meg a természet-

gazdaság-társadalom helyi összhangját, hogy ezzel a fenntarthatóság elveinek érvényesülését 

segítse hosszú távon (Szlávik [2005]). 

Vállalati szint: Teoretikusan a nemzeti, illetve nemzeti regionális szint alatt a vállalati 

értelmezések húzódnak meg, azonban a vállalatok szerepének meghatározása nem ilyen 

egyszerű. A vállalatok egy része ugyanis vagy nemzetközileg tevékenykedik, vagy nemzetközi 

                                                 
11

 South Pacific Applied Geoscience Commission (SOPAC) 
12

 Association of Southeast Asian Nations (Dél-Kelet Ázsiai Nemzetek Szövetsége) 
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tulajdonosi körrel rendelkezik. Az ő fenntarthatósággal kapcsolatos értelmezésüket nemcsak 

a telephely szerinti nemzeti értelmezés, hanem a nemzetközi elképzelések is befolyásolják. A 

vállalatok ily módon csatorna szerepet is játszanak, vagyis segítik a nemzetközi 

megközelítések nemzeti szintű integrálását. Az Európai Uniónak célja, hogy a fenntarthatóság 

vállalati szintű értelmezésében segítséget nyújtson az eszközrendszer közös definiálásán és a 

saját politikáinak megfelelő átalakításán keresztül (Európai Bizottság [2001b], [2002]). 

Háztartási szint: A háztartási szint is a nemzeti, illetve a nemzeti regionális szinten belül 

helyezkedik el. A háztartási szint - mint mikroökonómiai szint - lényegében az egyének, a 

fogyasztók szintje. A háztartások szintjén értelmezhető a fenntartható fogyasztás és az etikus 

fogyasztói magatartás. Az etikus fogyasztói magatartással rendelkező egyének etikai, morális és 

érték alapon tudatosan hozzák meg vásárlási döntéseiket (Gulyás [2008], WBCSD [1996]). 

Miután az egyének a vállalatokban munkavállalóként is szerephez jutnak, így az egyének 

fogyasztóként és munkavállalóként is hatással vannak a fenntarthatóság vállalati 

értelmezésére. Ezen a szinten további befolyást valósítanak meg a tudatos, etikus fogyasztói 

magatartást propagáló non-profit szervezetek is. Ezek a szervezetek miután figyelik a különböző 

gyártók termékeit, és elemzik azok fenntarthatósági hatásait, segítik a fogyasztókat eligazodni 

az áruk tengerében, irányt mutatva az általuk etikusnak vélt fogyasztói magatartás felé. 

 

2.2 A fenntarthatósági követelmények vállalati integrációja 

2.2.1 Elméleti alapok és modellek 

A fenntartható fejlődés elveinek megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, hogy a 

vállalatok is magukévá tegyék a koncepciót. Környezeti és gazdasági szempontból nézve az 

erőforrás-felhasználást a multinacionális vállalatok világméretekben optimalizálják, a Föld 

szennyezésének jelentős része az ipari termelésből, vagy ezzel összefüggésben adódik. A 

globalizáció hajtóereje a kereskedelem, a nemzetközi tőkemozgás, a termelés és a fogyasztás 

világméretű optimalizálása – vagyis a problémák és a megoldások fő közegét valójában a 

vállalatok képezik. Az Európai Unió a következő álláspontot képviseli: 

„Amíg a hatóságok lényeges szerepe a világos és hosszú távon kiszámítható 

keretfeltételek megteremtésében van, a végső megvalósítás a magánszemélyeken és a 

vállalatokon múlik…” (Európai Bizottság [2001a], 5. old.) 
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A vállalatoknak a fenntarthatóságot tehát saját szintjükön kell értelmezniük, ami 

elsősorban folyamataik és piacaik fenntarthatóságát jelenti (Kenéz [2008]). Ezzel összhangban a 

fenntartható fejlődés definíciójának vállalati szintre történő direkt lefordítása alapján a vállalat 

piaca és folyamatai akkor fenntarthatóak, ha a cég úgy elégíti ki direkt és indirekt 

érdekeltjeinek13 (stakeholdereinek) igényeit, hogy közben nem veszélyezteti a jövő érdekelti 

igényeinek kielégítését (Dyllick – Hockerts [2002]). A fenntartható fejlődés vállalati szinten azt 

jelenti, hogy a vállalatok úgy állítanak elő hosszú távú részvényesi értéket, hogy közben 

kihasználják a gazdasági, környezeti és társadalmi fejlődésből eredő lehetőségeket, és 

figyelembe veszik ezek kockázatait és ellentmondásos viszonyait (Doyle [2000], Vágási 

[2004]). Mindehhez felelős döntések meghozatalára van szükség, amely értelmében etikai és 

morális megfontolásokat kell a vállalati gondolkodás részévé tenni (Birch [2003]). 

A fenntartható fejlődés vállalati integrációjának két elméleti alappillére azonosítható.  

 
 

5. ábra A fenntartható vállalati felfogás történeti fejlődése 

Forrás: Loew et al. [2004] 

A fenntarthatóság koncepciója adja az egyik – inkább környezetorientált – pillért, és – 

az elsősorban etikai alapú és társadalmi kérdésekkel foglalkozó pillér – a vállalati felelősség14 

kérdésének megragadása képezi a másikat. A két megközelítés párhuzamosan fejlődve 

                                                 
13

 Érdekelteknek nevezünk minden olyan egyént vagy szervezetet vagy ezek csoportjait, akik a vállalat 
tevékenysége által valamilyen módon érintve vannak. A stakeholder, érintett, érdekelt kifejezéseket szinonimaként 
kezelem. 
14

 Az angolban ezt Corporate Social Responsibility-nek nevezik (CSR). 
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alakította a fenntarthatóság vállalati integrációjának jelenlegi felfogását, amint ezt a hazai 

szakirodalom által átvett 5. ábra (Loew et al. [2004]) bemutatja15. 

Miután a fenntartható fejlődés általános koncepcióját, elméletének történeti fejlődését 

az előzőekben már röviden áttekintettem, most a vállalati felelősség kapcsolódó kérdéskörére 

térek át. 

2.2.2 Hogyan jutnak el a vállalatok a kizárólagos profitelvtől a társadalmi felelősség 
vállalásához? 

A témával kapcsolatos nézetek történeti áttekintése azt mutatja, hogy a vállalatok 

felelősségének kérdésköre régóta izgatja a kutatókat. Keynes 1937-ben még amellett érvelt, 

hogy a fair magatartás nem vezet sikerre (Keynes [1937] idézi Szlávik et al. [2005]). Az első 

ellenvetést Bowen szolgáltatta 1953-ban megjelent „Az üzletember társadalmi felelőssége” 

című művében (Loew et al. [2004]). Más kutatók úgy gondolják, hogy a vállalati felelősség 

kérdéskörének gyökerei jóval régebbiek, mint Bowen műve, hiszen már a XIX. és korai XX. 

században is léteztek olyan nagyvállalkozók, akik óvodákat, szálláshelyeket, öregotthonokat 

építette alkalmazottaiknak (Tóth [2007]). A szakirodalom egyes képviselői – főleg az amerikaiak 

– szerint az első olyan vállalatok, amelyek felvállalták társadalmi felelősségüket, az Amerikai 

Egyesült Államokban működtek. Ugyanakkor Matten és Moon [2005] amellett érvel, hogy 

szociopolitikai, történelmi, jogi és gazdasági jellemzők folytán az európai vállalatok előbb 

integrálták a kérdéskört, de ezt nem hangoztatták, lévén, hogy számos alkotóeleme törvényi 

rendelkezés (pl.: egészségbiztosítás; nyugdíjpénztári befizetés) folytán az üzleti folyamataik, 

magatartásuk része lett. Matten és Moon szerint így az USA esetében explicit, míg Európára 

vonatkozóan implicit vállalati felelősségről lehet beszélni.  

A kérdésről folyó vita az Egyesült Államokban Milton Friedman 1970-ben a New York 

Times-ban megjelent cikkének16 hatására lángolt fel. Ebben Friedman úgy vélekedett, hogy a 

vállalatok egyetlen felelőssége, hogy profitjukat növeljék (idézi Szlávik et al [2005], Kerekes-

Wetzker [2007]; Tóth [2007]), és elutasította, hogy a vállalat olyan kérdésekkel foglalkozzon, 

amelyek alapküldetésének nem részei. A multinacionális vállalatok térnyerésének, befolyásuk 

                                                 
15

 Megjegyzés: az angol kifejezések fordításánál Csigéné [2008] munkáját vettem alapul. 
16

 Friedman, M. [1970]: The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, in The New York Times, 1970. 
szeptember 13. 
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növekedésének és az ezzel együtt járó legitimációs krízisnek17 a hatására – melyet a vállalatok 

környezetszennyező és a nyugati kultúra által elfogadott értékeket sértő (pl. gyerekmunka) 

magatartása felett érzett felháborodás okozott – mára a vállalatok felelősségét már messze 

nem pusztán a profitabilitási tényezők teljesülése jelenti, hanem a környezeti és a társadalmi 

normák, érdekek figyelembe vétele is. 

A CSR koncepció „keresztapjának” Kenneth Goodpastert és John B. Matthewst 

tekinthető (Tóth [2007]), akik 1982-ben megjelent cikkükben18 amellett érvelnek, hogy a 

vállalatnak lelkiismerete kell, hogy legyen. Sokáig vita tárgyát képezte ugyanakkor, hogy ez a 

lelkiismeret profitabilitásba ágyazott alapon, vagy pusztán etikai alapon kell-e, hogy létezzen 

(Amaeshi – Adi [2007]). A profitabilitási alap ellenzői azzal érvelnek, hogy amennyiben a vállalati 

felelősség profitorientált, akkor miben tér el a puszta PR19 aktivitástól, melynek célja a vállalati 

kép és reputáció javítása. Az egymásnak gyakran ellentmondó érdekek (pl.: egy drágább 

környezetbarát technológia alkalmazása – vs. profitmaximalizálás) mentén hol kell a vállalatnak 

meghúznia a határt? 

Kiemelendő, hogy a fenntartható fejlődés követelményeinek teljesítésével kapcsolatos 

rövid és hosszú távú vállalati költségek és hozam viszonya a koncepció alkalmazásának alapvető 

közgazdasági kérdéseként jelenik meg. A költségek már rövid távon jelentkeznek, miközben a 

hozamok inkább hosszabb távon mutatkozhatnak meg. Ezt a szempontot szinte valamennyi 

elemzés felszínre hozza mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalomban (Blomqvist – Posner 

[2004], Vágási 2004). 

Az idézett vitára visszatérve, a meggyőző magyarázatot a Freeman által 1984-ben20 

útjára indított (idézi Jones [1995]) és számos szerző által tovább finomított stakeholder elmélet 

szolgáltatta, amely részben megerősítve Friedman állítását – mely szerint a vállalat célja profitja 

növelése – hosszú távú kontextusba helyezte a kérdést, és azt hangsúlyozta, hogy mivel a 

vállalatok nem egyfajta vákuumban tevékenykednek, hosszú távon érdekük lesz érintettjeik 

érdekeinek figyelembe vétele. Berman et al. [1999] tesztmodelljei megerősítették a hosszú 

távú profitorientációs megközelítést, szemben a moralitás alapú indokoltsággal. A kutatás 

                                                 
17

 A multinacionális vállalatok legitimációs krízise az egyre terjedő globalizáció ellenességből ered. Manifesztációja 
a nagy multinacionális vállalatokkal szemben erősödő nyomás a felelősség felvállalására. (Tóth [2007]) 
18

 Goodpaster, K. E. és Matthews, J. B. [1982]: Can a Corporation Have a Conscience?, in Harvard Business Review 
60 January- February 1982, 132-141. old. 
19

 PR = Public Relations: „Különféle programok, amelyek célja megőrizni, illetőleg javítani a cég egészének vagy 
csak bizonyos termékeinek imázsát.” (Kotler – Keller [2006], 695. old.) 
20

 Freeman, R. E. [1984]: Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman. 
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szerint az érdekelti igények figyelembe vételét az a hit motiválja, hogy ezzel a vállalat hosszú 

távú pénzügyi teljesítménye javulhat21. Mára domináns paradigma: az érdekelti alapú, hosszú 

távú profitorientációs indokoltságú vállalati felelősségvállalás (Loew et al. [2004], Amaeshi – 

Adi [2007], Korhonen [2002], Berman et al. [1999]). 

A vállalati felelősség és a fenntartható fejlődés vállalati integrációjának koncepcionális 

kapcsolatára vonatkozóan kiemelendő, hogy a két fogalom nem teljesen azonos. Alá- 

fölérendeltségükről megoszlanak a vélemények és időtávuk is eltérő (a fenntarthatóság 

inkább hosszú, míg a vállalati felelősség inkább rövid távú szemléletet tükröz). Hediger szerint 

(Hediger [2007]) szükség lenne a kapcsolatuk végleges tisztázására. A két koncepció tartalma 

ugyanakkor komoly átfedést mutat, hiszen mára a vállalatok felelősségébe az etikai, szociális 

és humanitárius kérdések mellett a környezeti és gazdasági kérdések is beletartoznak. Az 

Európai Unió dokumentumaiban is uralkodó felfogás, hogy a fenntartható fejlődés és a CSR 

koncepciójának egymást átfedő tartalma van: „A CSR a maga valójában kötődik a fenntartható 

fejlődés koncepciójához: a vállalatoknak figyelembe kell venniük a tevékenységük gazdasági, 

szociális és környezeti hatásait;”(Európai Bizottság [2002], 5. old.). 

Ugyanezt érzékelteti Wilson [2003] a vállalati fenntarthatóság négy pillérében 

összefoglalva, melyek a következők: 

− A fenntartható fejlődés azon koncepciója, amely a fenntarthatóság három 

dimenziójának alapján határozza meg a vállalati célokat. 

− A vállalat társadalom iránti felelőssége, amely a vállalat célorientáltságának etikai 

alapjait határozza meg. 

− Az érdekelti kapcsolatok, amelyek a vállalati fenntarthatóság elérésének üzleti 

indoklását adja. 

− A vállalat beszámolási kötelezettsége, amely etikai alapon követeli meg, hogy a 

vállalat beszámoljon fenntarthatósági tevékenységéről.22 

Nem kívánva a CSR és a vállalati fenntarthatóság kapcsolata körül kialakult vitát 

eldönteni23 – és az egyszerűsítés eszközével élve – innentől kezdve a két kifejezést 

szinonimaként kezelem. A szakirodalom tanulmányozása alapján úgy látom, hogy a CSR 

                                                 
21

 A későbbiekben még kitérek arra, hogy mi motiválja a vállalatokat felelősségük felvállalására. 
22

 Az utolsóként említett pillér témám szempontjából is igazolja a kommunikáció vizsgálatának fontosságát. 
23

 A vita eldöntéséhez – Hediger érvelését követve – egy a jelen dolgozat terjedelmébe bele nem férő részletes 
elemzés szükséges. Továbbá dolgozatom egy pillanatkép, és ma nagyon sokan a két kifejezést szinonimaként 
kezelik, ezt a következő fejezetben bemutatott Amaeshi – Adi táblázat is jól illusztrálja. 
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koncepció tartalmának részletezése jelentős mértékben hozzájárult a fenntartható fejlődés 

vállalati integrációjának teljesebb körű értelmezéséhez.  

Az értelmezések egy másik síkja főleg a CSR és a Corporate Citizenship fogalmát és 

tartalmát érinti, amit a következőkben tárgyalok. 

 

2.3 A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának összetett fogalma 

2.3.1 Az elméleti értelmezések főbb tartalmi elemei 

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának szinte annyi definíciója létezik, ahány 

szakember foglalkozik a kérdéssel. Ezt kihangsúlyozva, Amaeshi – Adi [2007] átfogó 

összefoglalást készített az alkalmazott CSR értelmezésekről, melyet a 1. táblázat mutat be. 

1. táblázat A vállalati felelősség értelmezése és elemei 

CSR értelmezése (tartalmi elemei) Szerzők (források) 

Üzleti etika és moralitás  

(Business ethics and morality) 

Stark (1993); Freeman (1994), Bowie (1998), Philips (1997, 2003), Philips & 

Margolis (1999); Fülöp et al. (2000) 

Vállalati beszámolás (Corporate accountability) Owen et al. (2000), O’Dwyer (2005) 

Vállalati polgárság (Corporate citizenship) Carroll (2004), Matten és Crane (2005); Andriof & Waddock (2002) 

Vállalati adakozás és filantrópia Carroll (1991, 2004) 

Vállalati zöldülés és zöld marketing Hussain (1999), Crane (2000), Saha & Damton (2005) 

Sokszínűség menedzsment (Diversity management) Kamp & Hagedorn-Rasmussen (2004) 

Környezetvédelmi felelősség DesJardins (1998), Rugman & Verbeke (1998) 

Emberi jogok Cassel (2001); Welford (2002) 

Felelős vásárlás és ellátási lánc menedzsment Drumwright (1994); Emmelhainz & Adams (1999), Graafland (2002), 

Amaeshi (2004), Speakerman et al. (2005) 

Társadalmilag felelős befektetés Warhurst (2001); Jayne & Skerratt (2003); Synnestvedt & Aslaksen (2003); 

McLaren (2004) 

Érdekeltek bevonása Freeman (1984, 1994), Donaldson & Preston (1995), Andriof et al. (2002) 

Fenntarthatóság Korhonen (2002), Amaeshi & Crane (2006), Bansal (2005) 

Forrás: Amaeshi – Adi [2007], 5. old. (Megjegyzés: a táblázatban hivatkozott művek listáját a dolgozat 8.2 

melléklete tartalmazza) 

Fontosnak tartom rámutatni, hogy az egyes tartalmi elemek besorolása valójában nem 

annyira egyértelmű a szakirodalomban, mint amit Amaeshi - Adi sugall. A szerzők gyakran 

maguk sem konzekvensek az értelmezés tekintetében. Warhurst [2001] művének címe például 

a „Vállalati polgárság és a társadalmi befektetés”24, vagyis ő a széles körben elterjedt vállalati 

polgárság koncepción és elnevezésen keresztül közelíti meg a vállalati felelősség kérdését. 
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 Amaeshi – Adi hivatkozásukban helytelenül az és (and) kifejezés helyett a mint (as) kifejezést használják.  
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Crane hivatkozott művében a zöld marketing megközelítést alkalmazza, ugyanakkor Matten-nal 

közös (Matten – Crane [2005]) munkája a corporate citizenship irodalom alapművének számít. 

2.3.2 A vállalati polgárság versus a vállalati társadalmi felelősségvállalás 

A vállalati felelősséggel kapcsolatos elméletekben és az üzleti kommunikációban 

alapvetően két kifejezés terjedt el a vállalatok társadalmi felelősségének jelölésére: a 

Corporate Social Responsibility (vállalati társadalmi felelősség) és a Corporate Citizenship 

(amelynek magyar megfelelőjeként a vállalati polgárság fogalma használatos). Itt is felvetődik a 

kérdés, hogy mennyiben azonos illetve különböző a két fogalom a megközelítésben, illetve a 

tartalmi elemek tekintetében. 

A „corporate citizenship” koncepcióját az Európai Unió „a vállalat és az annak helyet 

biztosító közösségek közötti összes kapcsolat helyi, nemzeti és globális szintű menedzselése”-

ként definiálja [Európai Bizottság, [2001b], 27. old.]. A Corporate Citizenship Központ25 szerint 

„a corporate citizenship egy olyan vállalati stratégia, amely a vállalati misszió alapjául szolgáló 

és a társadalommal folytatott vállalati interakció folyamán a vállalat vezetői, menedzserei által 

hozott döntések alapjául szolgáló értékeket alakítja” [Centre for Corporate Citizenship, n.a.].  

A Központ szerint a corporate citizenship négy alapelv mentén jeleníthető meg: 

− a károkozás minimalizálása, 

− a hasznok maximalizálása 

− beszámolás és felelősségvállalás az érdekeltek irányába, 

− erős pénzügyi eredmények. 

Ezen értelmezések szerint tehát a vállalatnak helyi, nemzeti és globális szinten is 

megfelelő kapcsolatokat kell kialakítania érdekeltjeivel, és cselekedeteiért felelősséggel 

tartozik.  

Az Európai Unió és a szakírók többsége a fenntartható fejlődés vállalati integrációjára a 

corporate social responsibility, vagyis vállalati társadalmi felelősség kifejezést alkalmazza. A 

vállalati társadalmi felelősség az Unió értelmezésében azt jelenti, hogy „a vállalatok önkéntes 

alapon beépítik a szociális és környezetvédelmi törekvéseket üzleti tevékenységeikbe és az 

érdekelt felekkel fenntartott kapcsolataikba.” [Európai Bizottság, [2001a], 8. old.] A társadalmi 

                                                 
25

 A Corporate Citizenship Központ (Centre for Corporate Citizenship) a Boston College mellett működik. Húsz éve 
kutatja a corporate citizenship elméleti és gyakorlati elemeit, oktatásokat szervez. Közel 350 vállalati partnere van, 
amelyekkel együttműködésben végzi tevékenységét. 
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felelősség fogalma szerint a vállalatok a törvényi követelmények teljesítésén felül, annál 

nagyobb mértékben fektetnek be az emberi tőke, a környezet és az érdekelt felekkel való 

kapcsolataik fejlesztésébe. A vállalati társadalmi felelősség tehát a törvényi szabályozást 

egészíti ki. 

A vállalati polgárság és a vállalati társadalmi felelősség viszonyáról eltérőek a 

vélemények. Egyesek a vállalati polgárságot a vállalati társadalmi felelősségvállalási koncepció 

részelemének tekintik (Loew et al. [2004]), Carroll egyenlőséget tesz köztük, míg létezik egy 

harmadik felfogás is, amely értelmében a vállalati polgárság a társadalmi felelősség 

kérdéskörén túlnyúlik (Matten – Crane [2003]). Miután az Európai Unió a vállalati társadalmi 

felelősség kifejezést használja jellemzőbben, a továbbiakban én is a CSR ezen értelmezését 

fogom alkalmazni. 

2.3.3 A vállalati felelősség dimenziói és szintjei 

A vállalati felelősség koncepciójának tartalmi lebontása, részletezése nem fejeződött 

be, jelenleg is folyik. Ezt az indokolja, hogy a sikeres integrációhoz az üzleti szereplőknek meg 

kell érteniük a fogalom tartalmát, és szükség van egy általános értelmezés kialakítására 

(European Multistakeholder Forum on CSR [2004]). Számos kutató foglalkozott a vállalati 

felelősség dimenzióinak, szintjeinek, tartalmának részletesebb meghatározásával. A teljesség 

igénye nélkül mutatok be az alábbiakban néhány olyan tipologizálást, mely nagy hatással volt a 

felelősségi szintek értelmezésére. 

Az egyik legnagyobb hatású értelmezést Archie B. Carroll szolgáltatta, aki négy vállalati 

felelősségi dimenziót azonosított [Carroll, [1991] 39-41.old.] Ahogy haladunk felfele a 

dimenziók között egyre markánsabban jelentkeznek az érdekelti érdekellentétek. A felelős 

vállalat jellemzője, hogy ezek között egyensúlyt tud teremteni. A gazdasági felelősségi dimenzió 

szerint a vállalat felelős azért, hogy jövedelmezően működjön (ez minden érdekeltnek érdeke). 

A vállalat jogi felelőssége azt jelenti, hogy a vállalat köteles a jogi normákat betartva végezni 

tevékenységét. A jogi felelősség esetén már jelentkeznek az érdekelti érdekek közötti 

ütközések, amennyiben a tulajdonosok szívesen elkerülnék a jogi normák teljesítését, ha ez 

gazdasági mutatóikra negatív hatású. Az etikai felelősség keretében a vállalat működése során 

fair és igazságos módon köteles eljárni. Az etikai felelősség a jogi felelősséget annyiban haladja 

meg, hogy az etikailag felelős vállalat túlhalad a jogi felelősségen, vagyis olyan társadalmi 

normákat is betart, amelyek a törvényi előírásokban nem jelennek meg. A jogi-, és etikai 
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felelősség között folyamatos az átjárás, ugyanis az etikai felelősség körébe tartozó egyes 

kérdések, az idő előrehaladtával a jogrendszer, az elvárások részévé válnak, ezáltal szélesítve a 

jogi felelősség körét, és új szintre emelve az etikai felelősséget. A jótékonysági felelősségi 

dimenzió azt jelenti, hogy a vállalatnak hozzá kell járulnia a társadalom jólétéhez szociális, 

oktatási, rekreációs és kulturális támogatás segítségével, adományozással, jótékonysági 

programokkal. A jótékonysági felelősség az etikaitól annyiban tér el, hogy a jótékonykodást a 

vállalatoktól morális értelemben nem várja el a társadalom, így ez mindig önkéntes marad, bár 

kétségtelenül társadalmi nyomás is nehezedik a vállalatokra, hogy áldozzanak a közjó 

érdekében. 

Carroll hierarchikus sorrendet (szinteket) állapított meg a fenti felelősségi körök 

viszonyában, és szerinte, ha a vállalat eleget tesz gazdasági, jogi, etikai és jótékonysági 

elvárásoknak, a társadalom hasznát szolgálja, társadalmilag felelősnek tekinthető. Carroll 

modellje a gazdasági felelősségnek tulajdonít elsődlegességet. E tekintetben az Európai Unió is 

azonos véleményen van, amikor a következőket írja: „Egy vállalkozás fő funkciója, hogy a 

társadalmi elvárásoknak megfelelő termékeket és szolgáltatásokat állítson elő, ezzel a 

tulajdonosainak és részvényeseinek profitot termeljen, és ugyanakkor munkahelyek 

folyamatos teremtésén keresztül növelje a társadalmi jólétet.” [Európai Bizottság, [2002], 5. 

old.]. A gazdasági felelősséget a jogi, majd az etikai követi. A Carroll által felállított felelősségi 

piramis legtetején a jótékonysági felelősség áll – ami a Maslow féle szükségleti hierarchiát 

leképező piramissal összhangban utal a társadalmi felelősségi dimenziók hierarchiájára. 

Carroll – széles körben átvett – tipológiájával szemben gyakori kritika, hogy az 

ellentmondó érdekek közötti konfliktusokra nem ad választ, például a jótékonysági felelősség 

felvállalása együtt járhat a gazdasági felelősség csökkenésével és fordítva (Amaeshi – Adi 

[2007], 7. old.). 

A CSR és a vállalati polgárság megközelítés számos azonosságát érzékelteti, hogy 

Matten és Crane a vállalatok felelősségét – mint arról korábban szó esett – a Corporate 

Citizenship fogalomrendszerén keresztül tárgyalja. A vállalati polgárságnak a szerzők három 

szintjét azonosították a szakirodalmi elemzésük során (Matten - Crane, [2003]). A szerzők által a 

CSR szűkített értelmezéseként definiált szint szerint a társadalmilag felelős vállalat 

jótékonykodik és adományoz bizonyos csoportok javára. A CSR carroll-i fogalmával egyenértékű 

értelmezést követő vállalat a társadalmilag felelős vállalat felvállalja a carrolli négy felelősségi 

kör mindegyikét. A CSR-t széleskörűen alkalmazó üzleti szervezet a különböző politikai, polgári 
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és szociális jogok társadalom felé történő közvetítésében is szerepet játszik. Ez a felfogás a CSR 

bevett értelmezésén túlmutató szintű, melyet maguk a szerzők is propagálnak.  

Lantos [2001] a vállalati társadalmi felelősség kérdéskörét a korábbiakhoz képest 

eltérően közelíti, amennyiben nem egy hierarchikus rendszert igyekszik kialakítani, hanem 

megpróbálja összeegyeztetni a közjót a vállalati önérdekkel. Lantos a CSR-nek 3 irányzatát 

különbözteti meg. Az etikai felelőssége a cégnek, hogy teljesítse gazdasági, jogi és etikai 

kötelezettségeit. Altruista felelősség a carrolli jótékonysági felelősség megfelelője. Ugyanakkor 

Lantos azt mondja, hogy a köztulajdonú vállalatok esetén az altruizmus nem felelős magatartás, 

mert nincs jogosultságuk a rendelkezésükre álló anyagi erőforrásokat adományozásra fordítani. 

A stratégiai felelősség altruista és etikus is egyben, mert Lantos szerint olyan jótétemények 

sora, amelyek az üzlet számára is hasznosak, és így az állami és a privát vállalatok is 

felvállalhatják. 

A 6. ábra Carroll, Matten-Crane és Lantos értelmezéseket hasonlítja össze. Mint az 

ábrából is kiderül a három értelmezés közül egyedül Matten – Crane gondolja úgy, hogy a 

vállalatnak a politika területén is felelőssége van, segítenie kell az államot az ilyen irányú 

feladatok ellátásában. Megjegyzem, hogy ezt a felfogást én meglepőnek ítéltem, és a 

kutatásom során igyekeztem támogatottságát mérni. 

 

6. ábra Carroll-i, Matten-Crane féle és Lantos féle CSR szintek kapcsolata 

Forrás: Saját szerkesztés 

Barrett [2001] arra vonatkozóan adott meghatározást, hogy mely vállalatok tekinthetők 

társadalmi szempontból teljes mértékben felelősnek. Barrett modellje is a Maslow-i szükséglet 

hierarchia modellből származik. Úgy véli, hogy nemcsak az egyéneknek, de a vállalatoknak is 
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lehetnek szükségleteik, és csak a legfejlettebb vállalatok jutnak el a teljes fenntarthatóság (full 

spectrum sustainability) szintjére. Barrett hét alapelemet illetve szintet határozott meg: 

1. szint: Túlélés − az első szinten lévő vállalatok csak a túlélésre koncentrálnak, társadalmi 

felelősségüket csak az abszolút minimális szinten – a törvényi rendelkezések keretein 

belül – vállalják fel. 

2. szint: Kapcsolat − a második szinten lévő vállalatok igyekeznek erős kapcsolatokat 

kiépíteni a munkavállalóikkal, és biztosítani a munkaerő és a vásárlóik lojalitását. 

3. szint: Önbizalom − a korábbi szinteken elért eredményükre építve a 3. szinten 

elhelyezkedő vállalatokat folyamatosan igyekeznek termelékenységüket, termékeik 

minőségét, és a szervezeti hatékonyságukat növelni.  

4. szint: Átalakulás − a 4. szinten a vállalatok amellett, hogy a korábbi szintekben 

részletezetteket teljesítik, igyekeznek termékeiket folyamatosan a változó piaci 

feltételekhez igazítani. A 4. szintű vállalatok erős tanulás, tudásmenedzsment és 

innováció orientációval rendelkeznek. 

5. szint: Nemzetközi kohézió − a vállalatok ezen a szinten már igyekeznek a munkavállalóik 

és saját értékeik harmonizálását elérni. 

6. szint: Bevonás − a hálózatos gondolkodás ezen a szinten jelenik meg a helyi közösséggel 

és a partnerekkel történő kölcsönösen hasznos stratégiai szövetségek kialakításán 

keresztül. 

7. szint: Egység − amikor a vállalatok felvállalják társadalmi felelősségüket és átlátják 

annak hosszú távú előnyeit. 

A hazai értelmezések körében alkotott tipológiát a Braun és Partners, a CSR-rel 

kiemelten foglalkozó tanácsadó cég, és a következő négy felelősségi szintet azonosította a 

vállalati stratégiai szemlélet és az intézményi ellenőrzés szempontjai irányába való fejlődést 

követve. (Martonffy [2006]): 

0. szint: Látens - A vállalat eseti jótékonykodást végez, melyet nem illeszt a stratégiájába, a 

támogatási döntések nem felsővezetői szinten születnek, és a döntésekbe az 

érintetteket nem vonják be. Kiegészíthető ennek a csoportnak a jellemzése még azzal, 

hogy a felelős vállalati magatartás Carroll által azonosított négy szintje közül (Carroll, 

[1991], 39-41.old.), a vállalat az etikai felelősséget átugorja, környezetvédelmi és 

szociális teljesítménye éppen eléri az iparági átlagot, a törvények által meghatározott 

szükséges minimumot alig meghaladva tevékenykedik.  
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1. szint: Növekvő - A vezetés felismeri a vállalati társadalmi felelősségvállalás jelentőségét, 

egyes kérdéseket megpróbál stratégiai módon kezelni, az érintetteket beazonosítja, és 

azokkal tárgyalásokat kezd, az ő segítségükkel határozza meg a társadalmi szerepvállalás 

területeit. Ez esetben a cég már a Carroll által leírt etikai felelősséget is magára vállalja, 

ennek megvalósítása, azonban még nem hatja át a vállalat teljes működését. Jó példák 

lehetnek olyan – a hűtőgépek piacán működő – vállalatok, melyek a versenyképességük 

növelése érdekében igyekeznek némely gépüket A vagy B energiafogyasztási 

kategóriába sorolni, de alapvetően az alacsonyabb energia kategóriás, olcsóbb termékek 

vásárlóit célozzák meg. 

2. szint: Konszolidáló - A vállalati társadalmi felelősségvállalás ezen vállalatok esetében 

már a stratégia része. Igyekeznek tevékenységüket a fenntarthatóság elveinek mentén 

megszervezni, a fenntarthatóság vezérelte innovációban lehetőségeket. 

3. szint: Intézményesült - A társadalmi szerepvállalás már a szabályozó rendszerekbe is 

beépült, a hatóságok ellenőrzik és szankcionálják a betartásukat. Erre a szintre csak 

teljes iparágak léphetnek át, mert egyetlen vállalat nem képes a feltételek 

intézményesítésére. Az intézményesülés folyamata az, amikor az etikai felelősség 

körébe tartozó egyes kérdések, az idő előrehaladtával a jogrendszer, az elvárások 

részévé válnak, ezáltal szélesítve a vállalatok jogi felelősségének a körét (Carroll, [1991], 

39-41. old.).  

A fenti elemzésből kiderül, hogy a vállalatok felelőssége számos szinten értelmezhető, 

ugyanakkor konszenzus nem igen van a tekintetben, hogy mikortól tekinthető egy vállalat 

felelősnek: csak a konszolidáló vállalat felelős vagy felelős már a növekvő is? Ha egy piacon elég 

a látens magatartás, akkor miért akarjon a vállalat magasabb szintre lépni? Ez utóbbi 

kérdéssekkel foglalkozom a következő fejezetekben. 

 

2.4 A vállalati társadalmi felelősségvállalás motivációi 

A szakmai kutatók és a különféle szervezetek számos indokot, motivációt határoztak 

meg a vállalatok társadalmi felelősségének felvállalása mellett. Ezek legitimációs indokokként is 

értelmezhetőek, amennyiben a felelősség felvállalása a vállalatot legitimálja. 

Az etikai, morális legitimáció hangoztatói szerint a moralitás kérdései nemcsak 

egyénekre, hanem a szervezetekre is alkalmazhatók, hiszen a szervezetek nem egyéni értékek 
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összességeként léteznek, hanem saját értékrendszerrel rendelkeznek. A szervezetek döntései 

sem egyének döntései, hanem a szervezeti értékek és érdekek mentén születnek, így 

következményeik felelőssége is a szervezetet, és nem a döntést hozó egyént kell, hogy terhelje 

(Birch [2003]). Az etikai legitimáció a normativitásra helyezi a hangsúlyt, nem kérdés, hogy a 

vállalatoknak vállalniuk kell társadalmi felelősségüket. 

A társadalmi legitimációt valló szakértők szerint a vállalatoknak jól felfogott érdeke a 

felelősségük vállalása, hiszen a gazdaság a Föld és a társadalom nélkül nem létezhet (Amaeshi – 

Adi [2007]). Young and Burlingame (idézi Harsányi – Révész [2005]) ezt a politikai-hatalom 

modelljének nevezi, és úgy véli, hogy egy vállalat akkor tudja megőrizni hatalmát és 

autonómiáját, ha jó kapcsolatokat épít ki a társadalmi szervezetekkel. 

A profitorientációs legitimáció a vállalati önérdek-érvényesítésre helyezi a hangsúlyt, és 

arra utal, hogy a vállalatnak hosszú távú profitja szempontjából van szüksége felelőssége 

felvállalására, mivel érdekeltjei ilyen irányú hatást gyakorolnak rá, hiszen: 

− E nélkül károk érnék, bojkottok és negatív megkülönböztetés hatására 

értékesítési árbevétele csökkenhet. A vállalatok működési engedélyüket a 

kormányok, közösségek és egyéb érdekelt felek hallgatólagos vagy kifejezett 

beleegyezésének köszönhetik, amire szükségük van az üzleti tevékenységük 

folytatásához (Európai Bizottság [2002], Porter – Kramer [2007]. 

− Versenyelőnye származhat belőle, hiszen minél jobban ki tudja elégíteni a 

fogyasztó, mint érdekeltje igényeit, annál nagyobb sikerre számíthat a piacon 

(Chikán [2008]). A piacok töredezettsége és az ezzel együtt járó 

igénydifferenciálódás is a felelős vállalati tevékenység irányába hat (Kotler – 

Keller [2006]). Kialakult ugyanis egy új, és vásárló erejét tekintve erősödő 

fogyasztói réteg, a LOHAS26 vásárlók csoportja, akik az egészséget, környezetet, 

társadalmi igazságosságot, személyes fejlődést és fenntartható életet kiemelten 

fontosnak tarják, és vásárlási döntéseikben morális preferenciáikat érvényre 

juttatják (Crawford [2005]). 

− Pénzügyi előnyökhöz juthat a könnyebb hitelhez jutás, és könnyebb befektetők 

toborzás révén. Andrew Savitz a PricewaterhouseCoopers munkatársa szerint a 

                                                 
26

 LOHAS = lifestyles of health and sustainability. Magyarul az egészséges és fenntartható életmód követőiként 
szokás fordítani. Olyan fogyasztókat jelent, akik azt várják, hogy a termékek előállítása fenntartható módon 
történjen, és hajlandóak személyes fejlődésükért pénzt áldozni (Kotler – Keller [2006]). 
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társadalmilag felelős tőke az USA-ban a 80-as évek 100milliárd dolláros 

értékéhez képest napjainkra 2200 milliárd dollárra emelkedett, és a befektetési 

társaságok 50%-a ma már társadalmilag felelős befektetési lehetőségeket is 

ajánlanak (idézi Crawford [2005]). Az esetlegesen alkalmazott környezetbarát 

technológiák az energiahatékonyság javítása révén kézzel fogható mértékű 

megtakarítást eredményezhetnek a vállalat számára. 

− Reputációja javulhat, és a hosszú távú profit a jó reputációból származik (Marcsa 

– Sztaniszláv [2009]). A javuló piaci reputáció nemcsak a piaci versenyben jelent 

előnyt, hanem a szakmailag magas színvonalú munkaerő toborzását is 

megkönnyíti.  

A motivációk többnyire az előző szempontokat tükröző külső és belső érdekelti 

elvárásokkal, ráhatásokkal kapcsolatosak, amelyek a vállalatokra ható, reájuk nehezedő 

„nyomásként” jelentkeznek. Ezek a nyomások a következők lehetnek: 

− Állami nyomás egyrészt a hatályos jogszabályok, másrészt az esetleges ellenőrzések 

és büntetések instrumentumain keresztül, harmadrészt az állami beszerzésekkor 

alkalmazott pozitív diszkrimináció által. 

− Hitelezői nyomás a hitelek odaítélésén keresztül. 

− Tulajdonosi nyomás a stratégiai döntéshozatalon keresztül. 

− Munkavállalói nyomás, mely számos formát ölthet a magas fluktuációtól kezdve, a 

cég, mint munkáltató elkerülésén keresztül, a sztrájkokig. 

− Vásárlói nyomás, mely a vásárlói, fogyasztói döntésen vagy a beszállítói jogosultság 

kiosztásán keresztül vagy a bojkott által valósul. 

− A média nyomása, mely kvázi ellenőrző hatalomként mindig várja, hogy 

leleplezhesse a felelőtlen vállalatokat, illetve szintén ide tartozik esetleges pozitív 

sajtómegjelenés eszköze, mint a felelősség felvállalásába ható tényező. 

− Érdekvédelmi szervezeti nyomás, mely szervezett formában tudja a vállalatokat a 

felelősségük felvállalására rábírni. 

A 2.3 fejezetben bemutatott felelősségi modellek ugyan lebontották alkotóelemekre a 

vállalati felelősség kérdéseit, és több, rendszerezett indokot is felsorakoztattak a vállalatoknak 

arra, hogy felismerjék motivációikat (2.4 fejezet), felvállalják felelősségüket, de még számos 

téren továbbra is nyitva hagyták a teljes körű megvalósítás kérdését. A vállalatok számára főleg 
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az instrumentalizálás kérdései jelentik a problémát, melyet saját a későbbiekben bemutatásra 

kerülő kutatási eredményeim mellett egyéb kutatások is azonosítanak (Mazurkiewicz [2005]; 

Kiss [2007]). A következő fejezetben az instrumentalizálás lényegi elemével, a konkrét 

gyakorlati tartalom kérdéskörével foglalkozom.  

 

2.5 A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának gyakorlati tartalmi elemei 

A 2.1 - 2.4 fejezetekben részletezett koncepcionális megközelítések a vállalatok számára 

inkább általános irányvonalat, működési alapelveket határoztak meg, gyakorlati tartalmi 

elemeket kevésbé (értsd: mit tegyen és mit ne tegyen a vállalat, ha felelősen akar viselkedni), 

ami jelentősen megnehezíti a valós vállalati integráció megvalósulását. További kritikaként 

fogalmazódott meg a különféle koncepcionális megközelítésekkel szemben, hogy azok csekély 

segítséget nyújtottak a létező gazdasági és kulturális különbségeket érintő, főleg etikai vagy jogi 

vonatkozású, sokszor ellentmondásos kérdések feloldásában. Gyakran idézett példák e 

tekintetben a különböző munkajogi (pl. fair, non-diszkriminatív munkaerő toborzás és 

menedzsment) és emberi jogi (pl.: gyerekmunka alkalmazása a vállalatnál vagy beszállítóinál) 

kérdések, amelyek az Európai Unió területén a jogi szabályozások révén kisebb relevanciával 

bírnak, ugyanakkor az európai vállalatok fejlődő világbeli terjeszkedésekor már lényeges 

dilemmát jelentenek.  

2. táblázat A vállalati felelősség kérdései 

I. A belső dimenzió - a dolgozókkal és az őket érintő 
körülményekkel kapcsolatos kérdéseket tárgyalja. Ide 
tartoznak: 

II. A külső dimenzió - a vállalati határokat túllépve a helyi 
közösségekkel és a munkavállalókon, illetve 
tulajdonosokon kívüli egyéb érdekeltekkel való 
kapcsolatok kérdéseivel foglalkozik. Ide sorolhatók a 
következők: 

A) Emberi erőforrás menedzsment: A) Helyi közösségek: 
 − fair, non-diszkriminatív munkaerő toborzás és 

menedzsment,  
− folyamatos képzés, tanulás, 
− munkavállalók felelősséggel való felruházása, 
− vállalati információáramlás biztosítása, 
− munka-szabadidő-család egyensúlya, 
− munkaerő sokszínűsége, 
− egyenlő elbánás, azonos munkáért egyenlő fizetés, 
− a profit megosztása, 
− a munkaerő foglalkoztathatóságára, és a foglalkoztatás 

stabilitására való törekvés. 

 − A vállalatot a helyi közösség részévé kell tenni, hiszen 
a vállalatok a helyi közösség életéhez hozzájárulnak 
azáltal, hogy munkahelyeket teremtenek, 
megélhetést biztosítanak, adókat fizetnek. A 
vállalatok ugyanakkor függnek is a helyi közösségek 
egészségügyi helyzetétől, stabilitásától, fejlődésétől. 
A vállalat helyi integrálásával a helyi közösséget a 
saját szükségleteihez igazíthatja, például bizonyos 
szakképzés kialakításával megfelelő számú és 
képzettségű munkaerőhöz juthat, vagy a vállalat a 
helyi legitimitását erősítheti például kulturális és 
sport események támogatásával. 
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B) Biztonság és egészség a munkahelyen: B) Üzleti partnerek, beszállítók, fogyasztók: 
 Olyan munkafeltételek biztosítása, melyek az egészséget és a 

biztonságot nem veszélyeztetik. 
− A beszerzés során olyan anyagok vásárlása, melyek nem 

egészségkárosítóak, a biztonságot nem veszélyeztetik. 

 − Az üzleti partnerekkel való együttműködés által a 
minőség úgy növelhető, hogy a költségek 
csökkennek. 

− Az együttműködés az együttműködő felek imázsára 
hatással van. 
A fogyasztókkal való szorosabb együttműködés pedig 
annak teremti meg lehetőségét, hogy a vállalatok 
által kínált termékek jobban megfeleljenek a 
felhasználói igényeknek. 

C) A változásokhoz történő alkalmazkodás: C) Emberi jogok: 
 − Az átalakulások, átszervezések, leépítések, krízishelyzetek 

alkalmával értékelni kell, és ki kell egyensúlyozni minden 
érintett érdekeit, ehhez a folyamatot megfelelően kell 
előkészíteni, a munkavállalói jogokat garantálni kell, a 
piaci helyzetnek megfelelő munkaerő stratégiát kell 
követni. 

 − A vállalatnak működése - ezen belül is kiemelten a 
nemzetközi működése - és beszállítói kapcsolatai 
során az emberi jogokat be kell tartania, figyelnie kell 
arra, hogy a beszállítói is kövessék az alapvető 
elvárásokat. Felmerül annak a kérdése, hogy a felelős 
vállalat hogyan viszonyuljon azokhoz az országokhoz, 
ahol az emberi jogok nem biztosítottak, a korrupció 
elterjedt. 

D) A környezeti kihatások és a természeti erőforrások 
menedzselése: 

D) Globális környezeti megfontolások: 

 − Az energiafelhasználás, a szennyezés kibocsátás és a 
hulladék csökkentése. 

− A környezet és a vállalat számára is „nyertes” pozíciók 
kialakítása. 

− Integrált termékpolitika követése, amely alapján a 
termék életciklusának nyomon követése az összes 
érdekelt bevonásával végzett dialóguson alapulva valósul 
meg, ezáltal biztosítva a maximális költséghatékonyságot, 
és az egyes létszakaszokhoz kapcsolódó lehető 
legalacsonyabb környezeti terhelést. 

− A környezeti teljesítmény folyamatos fejlesztése, öko-
hatékonyság szem előtt tartása. 

 − A fenntartható fejlődés koncepciója megkívánja, 
hogy a vállalatok is szerepet vállaljanak a határokon 
átnyúló környezeti problémák kezelésében, hiszen 
egyrészt ők is a probléma okozói, másrészt 
rendelkeznek megfelelő tőkeerővel ahhoz, hogy a 
megoldásban segédkezet nyújtsanak. 

Forrás: Európai Bizottság [2001] 

A vállalatok gyakorlati értelmezéssel kapcsolatban jelentkező igényét ismerte fel az 

Európai Unió is 2004-ben, és egy sokszereplős egyeztető folyamatban (Európai 

Multistakeholder Fórum) kidolgozta, milyen vállalati viselkedés vezethet el a vállalati felelősség 

felvállalásának kiteljesedéséhez. A fórum végeredményeként született Zöld Papírban 

részletesen meghatározásra kerültek a felelős vállalati viselkedés gyakorlati elemei. A 2. 

táblázat ezeket foglalja össze. 

Az Európai Unió mellett a szakírók is igyekeztek választ adni az instrumentalizálással 

kapcsolatos aggályokra. A vállalati anyagokat, a szakirodalmat és az e téren alkalmazott 

szabványokat27 figyelembe véve felfogásom szerint a fenntarthatóság vállalati integrációja 

melletti elkötelezettség indikátorainak tekinthetők a következők (Ransburg – Vágási [2007a]).: 

− A fenntarthatóság kérdésköre a vállalat küldetésében nemcsak említés szintjén 

szerepel, hanem mint a vállalati működés egyik alapfeltétele. 

                                                 
27

 Megjegyzés: A szabványokkal a dolgozat későbbi fejezeteiben részletesen foglalkozom. 
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− A vállalat olyan irányítási rendszerben működik, amely teret ad a társadalmi és 

környezeti kérdések figyelembe vételének. A vállalat alkalmazza a kérdéskörhöz 

szorosan kapcsolható szabványokat, mint például az EMAS vagy az ISO14001. 

− A termékfejlesztés során olyan eszközrendszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek 

lehetőséget biztosítanak a fenntarthatósági kérdéseknek a termékjellemzők terén 

történő figyelembe vételére. Az ilyen eszközrendszerek közé tartozik például a 

balanced scorecard28 vagy az életciklus elemzés29. 

− A vállalat az érdekelti kapcsolatait aktívan menedzseli, rendszeresen konzultál 

stakeholdereivel, hogy tevékenységét a fenntarthatóság elveinek megfelelően 

fejleszthesse. 

− A vállalat publikál fenntarthatósági vagy társadalmi felelősségvállalási jelentést, 

melyet harmadik független szerv auditál. 

− A vállalatnak minden alkalmazottra nézve kötelező etikai kódexe van. 

− A vállalattal kapcsolatos információk az interneten elérhetőek, és olyan nyelven 

íródtak, melyek lehetővé teszik a helyi érdekeltek számára is, hogy információhoz 

jussanak. 

− A vállalat a felelős viselkedést nemcsak önmagától, de partnereitől, beszállítóitól is 

megköveteli ezzel járulva hozzá a teljes ellátási lánc fenntarthatóságához. 

A fenti indikátorok a vállalati tevékenység egésze szemszögből írják le a felelős 

elkötelezettség jellemzőit. Amennyiben a marketing irodalomban elterjedt 4P30 koncepció 

alapján szeretnénk megérteni a felelős marketing tevékenység indikátorait, az elköteleződés 

jellemzői között kiemelhetők még az alábbiak. A vállalat termékeinek kialakításában törekszik 

azok negatív környezeti és társadalmi hatásait minimalizálni, felelős termékmenedzsmentet 

tanúsít. Ebbe beletartozik, hogy a cég termékei élettartamának növelésében érdekelt, és nem 

abban, hogy minél hamarabb kelljen azokat lecserélni. Beszerzéseinél figyelembe veszi a 

beszállítók felelősségi teljesítményét, és alapanyag-beszerzéseit nemcsak gazdasági alapon, de 

partnerei CSR teljesítménye alapján hozza. Számos egyéb jellemző tartozik még ide, a 

                                                 
28

 Magyarul a kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer elnevezés fedi le, ám a hazai gyakorlatban is az 
angol elnevezés használatos (http://hu.wikipedia.org/wiki/Balanced_Scorecard) 
29

 Bővebben például: Bieker, T., Dyllick, T., Gminder, C.-U. és Hockerts, K. [2001]: Towards A Sustainability Balanced 
Scorecard. Linking Environmental and Social Sustainability to Business Strategy 
30

 A 4P koncepció (Product = termék; Price = ár; Place = értékesítési csatorna; Promotion = kommunikáció és 
értékesítés ösztönzés) általánosan a gyártó és szolgáltató vállalatokra is alkalmazható. 
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csomagolás környezeti hatásainak elemzésétől kezdve, a termék életciklus menedzsmentjén 

keresztül, a gyártási technológia kiválasztásán át a beszerzett alapanyagért fizetett ár (lásd pl. 

fair trade) kérdésköréig (bővebben lásd például Belz [2005]; Kerekes - Kindler [1997]; Kőszeghy 

[2006]; Schäfferné [2004-2005]; Tóth [2007] és sokan mások).  

Árazásában a kisebb környezeti és társadalmi terheléssel rendelkező termékeket 

preferálja. Ez alatt azt értem, hogy igyekszik fenntartható termékeit a lehető legkedvezőbb 

áron adni, annak érdekében, hogy inkább ezeket vásárolják. Gyakori probléma, hogy a 

környezetbarát termékek előállítása költségesebb, és ugyanakkora árkulcsot alkalmazva csak 

drágábban értékesíthető. Ez nyilvánvalóan szűkíti a potenciális vásárlói kört. Továbbá a 

fenntartható termékek iránt érdeklődő LOHAS fogyasztók vásárlóereje magasabb (Kotler – 

Keller [2006]), mint a tömegtermelés iránt érdeklődőké, ezért bizonyos cégek drágítják a 

fenntartható termékeik árait azért, mert azok célcsoportja nagyobb vásárlóerőt képvisel. 

Ugyanakkor ez szintén szűkíti a potenciális vásárlói kört (bővebben lásd Schäfferné [2008]). Az 

elkötelezett vállalat a fenntartható termékeinek árait igyekszik úgy kialakítani, hogy az valóban 

versenyképes legyen az ugyanazt a problémát megoldani tudó, de nem fenntartható 

termékekkel.  

A felelős vállalat olyan értékesítési csatornát alkalmaz, mely a legkisebb környezeti és 

társadalmi terheléssel juttatja el termékeit a célcsoporthoz, kommunikációjában etikusan 

viselkedik, vásárlás ösztönzése nem a túlfogyasztást, hanem a fenntarthatóbb termékek 

fogyasztását támogatja. Ezen indikátorok marketingfunkcióba történő beépülésével 

szorosabban összefüggő stratégiai és koncepcionális kérdéseket a 3. fejezet 6. pontjában 

tárgyalom. 
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3 A fenntarthatósági koncepció vállalati integrációjának folyamata 

és eszközrendszere 

3.1 A szervezeti tanulás és az érdekeltek 

Annak ellenére, hogy a fenntartható fejlődés koncepciójának megvalósulását globális 

(ENSZ), regionális (EU) és nemzeti szinteken hathatós ösztönzés övezi, és egyre növekvő azon 

vállalatok száma, melyek a fenntarthatósági követelményeket igyekeznek stratégiájukba, 

tevékenységükbe, termékeikbe integrálni, még mindig létezik a vállalatoknak egy olyan köre, 

amelyik a kérdéssel nem foglalkozik. Általános felfogás, hogy a társadalmi felelősség 

felvállalásához a szervezeti kultúra31 változására van szükség. A szervezeti kultúra változását a 

szervezet által vallott értékek32 változása indukálja. Az érték változása mögött pedig tanulási 

folyamatok állnak (Gyökér [2007], Hofmeister – Tóth [2003]). A vállalatok túlélésének záloga, 

hogy képesek legyenek előre látni a társadalmi felfogás változásának irányát egyes kérdések 

kapcsán, és arra tudjanak hitelt érdemlően reagálni.  

A szervezetek tanulása a társadalmi felelősség megvalósításában összetett, iteratív 

folyamaton keresztül valósul meg, mely során (Zadek [2005] szerint) a vállalatok az alábbiakban 

bemutatásra kerülő szakaszokon mennek át. Defenzív szakaszban a vállalat úgy gondolja, hogy 

nem az ő dolga a problémát orvosolni. A defenzív szakaszban szembesül a vállalat a 

problémával, gyakran külső érdekelti kritika (pl. a média, vagy polgári aktivisták) hatására. A 

vállalat védekező álláspontra helyezkedik, és tagadja az őt ért vádakat. Együttműködési 

szakaszban a vállalat már természetesnek tartja, hogy egy társadalmi értékkel foglalkozzon oly 

módon, hogy ezt a potenciális bírálók is észrevehessék, de nem lépi túl a kötelező minimális 

szintet. Éppen annyit tesz, hogy ezzel reputációját33 ne rontsa. Menedzseri szakaszban ébred rá 

a vállalat a társadalmi probléma maradandóságára, és ezért a vállalatnak folyamatosan kezelnie 

kell a kérdést. A társadalmi felelősségvállalás beépül a vállalati menedzsment folyamatba. 

                                                 
31

 Szervezeti kultúra: „…a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett előfeltevések, értékek, 
meggyőződések, hiedelmek rendszere. Ezeket a szervezet tagjai érvényesnek fogadják el, követik és az új tagoknak 
átadják, mint a problémák megoldásának követendő mintáit, és mint kívánatos gondolkodási és magatartási 
módot.” (Bakacsi [1998], 226. old) 
32

 Értékeknek nevezzük azokat az általánosan elfogadott meggyőződéseket/hiteket, amelyek megmondják, hogy mi 
az, ami kívánatos (Hawkins – Best – Coney idézi Hofmeister-Tóth [2003]). Az értékrend a tevékenység és az 
eredmények preferenciáját határozza meg (Gyökér [2007], 151. old.) 
33

 A reputáció, mint a vállalati imázs, is az embereknek a cégről kialakított véleményéhez, érzéseihez kapcsolódik, 
azonban az imázzsal ellentétben, reputáció hosszú távú (Marcsa – Sztaniszláv [2009]). (vö. 3.6 fejezet) 
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Stratégiai szakaszban a vállalat már nem azért foglalkozik a kérdéssel, hogy a negatív 

támadásokat elkerülje, hanem azért, mert ezzel versenyelőnyhöz juthat, és hosszú távú sikerre 

számíthat. A vállalat célja, hogy elsőként cselekedve piaci előnyre tegyen szert. Civil szakaszban 

a vállalat már szerepet vállal a társadalmi probléma kezelésére hivatott kollektív intézkedések 

fejlesztésében is. Iparági kódexek kidolgozásával, önkorlátozó egyezmények fejlesztésével a 

probléma hosszú távú megoldását igyekszik elősegíteni. 

A szervezeti értékek változását indukáló tanulás kialakulhat belső indíttatásból, vagy 

külső inger hatására34. A belső indíttatású tanulás során a belső érdekeltek: tulajdonosok, 

menedzserek, munkavállalók értékváltozása indukálja a szervezeti tanulási folyamatot. A belső 

érdekeltek értékváltozása olyan nagy mértékű, hogy ez a szervezeti értékek változását indítja el. 

Ugyan a belső indíttatású tanulást a már létező vállalatok esetében nem lehet teljesen 

kizárni, meggyőződésem, hogy a következő tényezők csökkentik ennek valószínűségét. (1) A 

vállalatok általában olyan munkavállalókat igyekeznek toborozni, akik a vállalati értékekkel 

azonosulni tudnak, és kerülik a forradalmár típusú személyek alkalmazását. (2) A belső 

tanuláshoz szükséges, hogy az értékváltozás a vállalatot meghatározó több személy esetében 

egyszerre történjen, mely nagy valószínűséggel inkább külső nyomás hatására valósul meg. 

Nem szoktak többen egyszerre úgy felkelni, hogy mától gyökeresen megváltoztatom a 

felfogásom. (3) A vállalatok tulajdonosi szerkezete – több befektetős társasági forma – nem a 

belső indíttatású tanulást segíti, hiszen az ilyen vállalatok esetében, nincs egy a vállalati 

működést alapvetően befolyásolni tudó, a saját értékeit a vállalatra rákényszeríteni tudó 

tulajdonos. 

A belső indíttatású tanulás nagyobb valószínűségű az újonnan alakuló vállalatok 

esetében, melyeket eleve olyan személyek alapítanak, akik eltökéltek, hogy a vállalatot 

társadalmilag felelősen működtessék (nemzetközi történelmi példák: The Body Shop, Virgin 

stb.) 

A vállalati tanulás az esetek nagyobb százalékában külső indíttatású. A 7. ábra a 

vállalati értéktranszfer mechanizmusát mutatja a külső érdekeltek befolyásának hatására 

                                                 
34

 Az egyéni értékek változhatnak a környezet, az oktatás, a generáció és az életciklus hatására (Hofmeister-Tóth 
[2003]). Véleményem szerint a szervezeti értékek esetén a változás mindig visszavezethető a tanulásra. A 
vállalatnak is van életciklusa, de ezt nem biológiai jellemzők határozzák meg, hanem a termékeinek a piaci 
helyzete. Mikor a piaci helyzet változik, a szervezet megoldást keres, melyhez tanulás révén jut el. A környezeti 
változások valóban értékváltozást okozhatnak, de szintén úgy, hogy a szervezet igyekszik azokhoz alkalmazkodni, 
és jó esetben megtalálja a sikerre vezető utat, amelyből tanul. 
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(Ransburg [2007a]). A külső érdekeltek saját értékeiket közvetítik a vállalat irányába és 

igyekeznek azt az érték internalizálására késztetni. A külső érdekelteket három csoportba 

soroltam. 

1. Piaci érdekeltek: a piaci stakeholderek rendelkeznek a legközvetlenebb és 

legjelentősebb hatással a vállalatra, hiszen közvetlen kapcsolatban állnak a céggel és a 

befolyás kialakításához a legrövidebb „útvonalat” kell megtenniük. A piaci érdekeltek 

körébe tartoznak: 

− A pénzügyi befektetők/hitelezők, akik biztonságosan és magas megtérüléssel 

kívánják pénzüket kihelyezni, ezért igyekeznek a megtérülés kockázatát 

csökkenteni, és olyan szervezeteket forrásokhoz juttatni, amelyek sikerre 

számíthatnak a piacon. 

− Vásárlók, akik a szükségleteik kielégítését a lehető legkedvezőbb feltételek 

mellett kívánják elérni. Jelentősen ösztönözheti a vállalatok társadalmi 

felelősségvállalását vásárlási döntéseiken keresztül.  

− Versenytársak, akik piaci előnyre szeretnének szert tenni. Egy vállalat 

fenntarthatóság irányába való elmozdulását a versenytársak szintén jelentős 

erővel ösztönözhetik: amennyiben a versenytársak elkezdik felvállalni 

felelősségüket a piacon. A sikert elérni kívánó cég nem ignorálhatja a kérdést. 

− Beszállítók, akik a szállított termékeik fenntarthatósági jellemzői mentén tudják 

befolyásolni a vásárló vállalat teljesítményét. A cég érdeke, hogy olyan 

beszállítókat gyűjtsön maga köré, melyek fenntarthatósági szempontból alacsony 

kockázatot hordoznak. 

− Partnerek, akik a vállalatot partnerszerződési feltételeiken keresztül a 

fenntarthatóság értékeinek átvételére kényszeríthetik. 

2. Politikai érdekeltek, akik elsősorban a piacot befolyásolják és egyes vállalatokat 

kevésbé. A politikai érdekeltek közé sorolom: 

− az államot, amely a törvényhozás révén megteremti a vállalati működés 

keretfeltételeit, és büntetéseken keresztül igyekszik rászorítani a non-konform 

cégeket a megfelelésre. 
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− A nem-állami érdekvédelmi szervezeteket, pl. a fogyasztóvédők csoportjait, 

zöldszervezeteket, akik a média befolyásolása, demonstrációk és bojkottok révén 

tudják a vállalatokat a felelősségük felvállalása irányába ösztönözni. 

3. A társadalom alkotja a harmadik érdekelti csoportot. A társadalom alatt a 

választópolgárokat és csoportjaikat értem. A társadalom a politikai szereplők 

befolyásolásán keresztül (pl.: választások) és a piaci szereplők befolyásolásán keresztül 

(pl.: a PETA35 akciói, az állati prémből készült kabát viselőit leöntjük festékkel) tudja a 

vállalatok értékváltozását kikényszeríteni. Ehhez természetesen komolyan 

támaszkodnak a médiára, amely értékközvetítőként és befolyásolóként (bár leképezve a 

társadalom valós értékrendszerét) vesz részt az értéktranszfer mechanizmusában.  

 

7. ábra Külső érintettek és az értékközvetítés mechanizmusa 

Forrás: saját szerkesztés (felhasználva: Fichter [1998]
36

, idézi Bolli [1999], 40. old.) 

Természetesen a vállalat és stakeholderei között az értéktranszfer nem egyoldalú, 

hanem kölcsönös. A vállalatok is képesek a társadalmi értékeket befolyásolni példamutató 

magatartásukkal, a médiára alkalmazott befolyásuk felhasználásával. 

                                                 
35

 A People for the Ethical Treatment of Animals (Emberek az állatokkal való etikus bánásmódért) (PETA) a világ 
legnagyobb állatjogi szervezete több mint 2millió támogatóval. Négy fő területre fókuszál. Ahol az állatok a 
legtöbbet szenvednek: állattenyésztők, laboratóriumok, ruházati ipar és a szórakoztató ipar. (www.peta.org) 
36

 Fichter, K. (1998). Umweltkommunikation und Wettbewerbsfähigkeit, p 474 
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A fenti érvelés mentén levonható az a következtetés, hogy a vállalatok érdekeltjeik 

jelenlegi illetve jövőbeni elvárásaiknak igyekeznek megfelelni. Nem tesznek sem többet, sem 

kevesebbet, mint amit érdekeltjeik tőlük a jelenben, vagy a vállalati várakozások szerint a 

jövőben elvárnak, vagy a vállalattól elfogadnak. Ha az érdekeltek a vállalatot a felelőssége 

felvállalására szorítják rá, vagy várhatóan a jövőben arra rá fogják szorítani, akkor a vállalat 

annak eleget fog tenni. Amennyiben az érdekelteket nem érdekli a vállalat fenntarthatósági 

teljesítménye, akkor a vállalat nem is fogja felvállalni felelősségét. A vállalatok 

vonatkozásában az érdekelti megfelelés szempontjából létezik különbség: egyes vállalatok a 

jelenlegi elvárásokat igyekeznek csak teljesíteni, míg mások megpróbálják előre jelezni és 

megfontolni a jövőbeni elvárásokat is, és ezekre már a jelenben felkészülni. Ezek azok a 

vállalatok, amelyek már akkor elkezdtek foglalkozni a fenntarthatóság gondolatával, amikor a 

koncepció még nem terjedt el a köztudatban. Természetesen a különböző érdekeltek között 

előfordulhat értékkonfliktus. Ebben az esetben a nagyobb érdekérvényesítő képességű, illetve a 

szervezeti kultúrára nagyobb befolyással bíró érték kerekedik felül, és esetlegesen tanulás 

révén az ellentétes érték átalakulásához vezet. 

 

3.2 A vállalati integráció folyamatának lépcsőfokai és menedzsment modellje 

Számos modell létezik, amelynek célja a fenntarthatóság vállalati integrációjának átfogó 

keretbe foglalása. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül emelek ki modelleket, melyek a 

vállalati integráció összetett folyamatát megragadva, véleményem szerint, alapvető 

iránymutatást képviselnek.  

Belz [2005] egy hatlépcsős modellt alkotott, amelyben egy erősen marketing szempontú 

integrációs folyamat azonosítható. A modell kiindulási pontjai a társadalmi- környezeti 

problémák és a piaci kihívások/elvárások.  

1. Első lépésként, a vállalatok azonosítják a tevékenységükből eredő társadalmi-gazdasági 

problémákat, ezt az elemzést az általánostól a termékszintig haladva végzik el. 

2. Második lépésként a piaci kihívásokat, a helyzetet mérlegelik, különös tekintettel a 

környezeti-társadalmi elvárásokra vonatkozóan. 

3. Az elemzést követően a vállalatok nagy vonalakban elkötelezik magukat a fenntartható 

fejlődés vállalati integrációja mellett, a kérdést vállalati misszió, vízió, fenntarthatósági 

elvek és irányvonalak, társadalmi-környezeti elvárások és célok szintjén kezelik. 
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4. Ezt követi a fenntarthatósági stratégia konkrét megalkotása, mely a piac-

szegmentációtól a pozicionáláson keresztül a piacra lépés időpontjának 

meghatározásáig terjed. 

5. Ötödik lépés a marketing-mix olyan kialakítása, mely minden elemében figyelembe 

veszi a társadalmi és környezeti kérdéseket. 

6. Az integráció utolsó fázisa a társadalmi és politikai változási folyamatban való vállalati 

részvétel, mely átalakítja a létező intézményrendszert, hogy az jobban megfeleljen a 

fenntarthatóság elveinek. 

Komplex, elméleti, lineáris modellt alkotott Sugget és Goodsir [2002] (8. ábra) amely 

bemutatja a fenntarthatóság integrációjával kapcsolatos döntések kontextusait és a különböző 

menedzsment lépéseit, a stratégia kialakításától indulva a beszámoló készítés fázisáig. Erőssége, 

hogy az egyes elemekhez kapcsolódó eszközöket, indikátorokat és az üzletvitel monitorozására 

és támogatására alkalmas rendszereket is magában foglalja. Az alábbiakban értelmezem az 

egyes elemeket, melyek a későbbiekben azonosítandó egyes vállalati eszközökre is utalnak. Az 

információ áramlását visszacsatolások erősítik, melyek biztosítani hivatottak az érdekeltek 

elvárásainak teljesítését. A stratégia alapját a gazdasági, környezeti, politikai és társadalmi 

helyzet alapozza meg. A fentieken túl a vállalati stratégia a vállalati értékektől, a rövid távú 

üzleti terv által alátámasztott közép és hosszú távú céloktól is függ. A fenntarthatóságot teljes 

mértékben integrálni szándékozó vállalatnak olyan célokat kell kitűznie, melyek mindhárom 

dimenzióra – pénzügyi és kereskedelmi célok, környezeti és társadalmi teljesítmény – 

kiterjednek. Ehhez olyan eszközök és folyamatok alkalmazása szükséges, amelyek segítenek az 

érdekeltek értékeit és elvárásait beazonosítani. 

A vállalati irányítási rendszerek jelentős eltéréseket mutathatnak a különböző 

vállalatok között. Függetlenül a vállalatirányítási rendszer tartalmától, a mérési és beszámolási 

folyamatok a vállalatirányítási rendszerhez eljuttatott visszajelzésekben gyökereznek.  

Az indikátorok szerepe, hogy segítsék a vállalati célteljesítés mérését. Az indikátorok 

meghatározásánál figyelemmel kell lenni a gazdaságilag, környezetileg és társadalmilag 

lényegesnek ítélt kérdésekre. Az indikátoroknak teljes és átfogó képet kell nyújtaniuk a vállalati 

célok teljesüléséről, és a döntések következményeiről oly módon, hogy az a célközönség 

számára könnyen érthető és lényegi legyen. 
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8. ábra A fenntartható fejlődés vállalati integrációs folyamata 

Forrás: Suggett - Goodsir [2002], 7. old. 

Az etikai kódex és elvek meghatározzák az egyes vállalatra vagy annak iparágára 

vonatkozó fő keretfeltételeket. Némely etikai kódex túlnyúlik az egyes iparágakon, és széles 

társadalmi szereplőspektrumot érint. Ilyen például a Global Compact37 is.  

A teljesítményértékelés elvégezhető házon belül vagy független, harmadik személy 

által. Ha van széles körben elfogadott teljesítményértékelő rendszer, lehetséges a vállalat 

teljesítményét ennek alapján felmérni. A legfejlettebb értékelő rendszerek szerinti auditorokat 

külső szerv akkreditálja, ezzel is biztosítva a tanúsítók függetlenségét.  

A jelentések mind belső, mind külső érdekelteknek szólnak, és céljuk, hogy az érdekelti 

menedzsmentet javítsák. Bár a jelentés jellege és tartalma a célközönségtől függően változik, 

minden beszámolóra jellemzőnek kell lennie, hogy megbízható és átlátható képet nyújtson a 

vállalati tevékenységről, és segítsen az érdekelti és a vállalati értékek, célok összefésülésében.  

                                                 
37

 Bővebben: www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html 
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A visszacsatolás szerepe, hogy az eredményeket a vállalatirányítási rendszer részévé 

tegye és javítsa a gazdasági, környezeti és társadalmi megfelelést. A visszacsatolás a vállalati 

kultúra átalakulásában is jelentős szerepet játszik.  

Harmadikként idézem Szlávik et al. [2005] modelljét, amely a CSR tevékenység által 

lefedni kívánt területek beazonosításának lényegességére helyezi a hangsúlyt. A modell szerint 

a vállalati felelősség jelentése kettős. Egyrészt egy általános koncepció, amely értelmében a 

vállalatok felelősek a társadalomért és a környezetért, másrészt egy vállalati viselkedési forma, 

konkrét elkötelezettség, melyhez valós tevékenység is kapcsolódik. Ez a megközelítés arra utal, 

hogy a CSR vállalati szemszögből a problémák felismerését és a felelősség beismerését jelenti. 

Így első lépés a CSR integráció irányába a problémák felismerése, melyet a felelős viselkedés 

irányába történő elköteleződés követ. Az elköteleződés hatására a vállalatok a CSR elveket 

integrálják stratégiájukba, vállalati kultúrájukba és a működésük különböző területeire. A 

vállalatok a CSR implementációt biztosító eszközrendszerek közül külső és belső faktorok 

hatására kiválasztják azokat, amelyeket sikerre vezetőnek ítélnek. Az eszközrendszerek által 

lefedni kívánt területeket a külső érintettekkel folytatott kommunikáción keresztül igyekeznek 

meghatározni. 

A fenti modellek szintéziseként elmondható, hogy a fenntarthatóság vállalati 

integrációja a problémák felismeréséből eredő elköteleződés, vállalati értékátalakulásban 

gyökerezik, és megköveteli a felszínen túlmutató stratégiai megközelítést. 

 

3.3 A vállalati integráció attitűdjei 

A fenntarthatóság integrálása tekintetében az egyes vállalatok megközelítései eltérőek, 

és ezek adott szempontrendszer szerint kategorizálhatók. Az alábbiakban két kutatás 

eredményeképpen felvázolt attitűd csoportokat mutatok be. Sugget-Goodsir [2002] ausztrál és 

brit nagyvállalatok fenntarthatósági hozzáállását vizsgálva öt attitűdöt azonosított: 

Várakozó álláspont: ezek a vállalatok elégedettek azzal a szinttel, ahogy felelősségüket 

felvállalják. A változtatás nem üzleti prioritás a számukra, és, még ha át is látják a teljes 

megfelelés előnyeit, túl korainak érzik a továbblépést. 

Saját kútfőből: A vállalati elkötelezettség az integrációhoz megvan, de az érintettek 

információs és egyéb igényét nem felméréseken keresztül azonosítják, hanem saját 

elképzelések alapján. 
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Vissza a kezdetekhez: Egyes vállalatok rendszerezett érdekelti párbeszéd segítségével 

határozzák meg az érdekelti igényeket és információs szükségleteket. Ez a megközelítés teljesíti 

a CSR alapfeltevését, az érdekelti igények kielégítését, de nagyon lassú integrációs folyamatot 

eredményez. 

Elvek irányította vállalatirányítási rendszer: A fenntarthatósági elvek azon elvekbe 

kerülnek integrálásra, amelyek a vállalati tevékenységet alapvetően szabályozzák. 

Teljes megfelelés: A siker kulcsát a vállalat a fenntarthatóság integrációjában keresi, ez 

irányítja a rövid és hosszú távú célokat, az üzleti döntéseket, a termékfejlesztést. 

Az ENSZ Fejlesztési Programja 2006-ban egy nemzetközi kutatási sorozat keretében 

Magyarországon is végzett vizsgálatot a CSR-rel kapcsolatban. A felmérés keretében negyven 

vállalatvezetővel és tizenöt kormányzati, illetve civil szervezeti szakértővel készítettek 

személyes interjút. Hét vállalati CSR attitűdöt azonosítottak (Kiss [2007]).  

3. táblázat A CSR vállalati integrációjával kapcsolatos attitűdök 

 Nincs CSR Instrumentális Elkötelezett 
(Értékvezérelt) 

Közép-Kelet-Európai 
sajátosság 

KKV Nincs lehetőség Kis (Beszállító) Kicsi  

Nagyvállalat A vállalat dolga az üzlet Nagy (multinacionális) Nagy Paternalista 

Forrás: Kiss [2007] 35. old. 

„A vállalat dolga az üzlet”: Ezt az attitűdöt azon vállalatok képviselik, amelyek nem 

akarnak a fenntarthatóság kérdéskörével foglalkozni. Legtöbbjük a pénzügyi szektorban és a 

vegyipar területén tevékenykedik. Számuk folyamatosan csökken, mert a CSR kérdésköre egyre 

elterjedtebb és elfogadottabb fogalommá válik. 

„Nagy instrumentálisak”: Főként külföldi nagyvállalatok leányvállalatai, amelyek ismerik 

és stratégiai szempontból használják a CSR eszközöket, szabványokat, minősítéseket. Elsődleges 

motivációjuk a reputációjuk és a cég iránti bizalom erősítése. A CSR tevékenységük környezeti 

és társadalmi hasznával másodlagosan ugyan, de törődnek. Alaptevékenységük általában 

környezetileg vagy társadalmilag potenciálisan vagy valósan káros (olajcégek, dohányipar, 

alkoholgyártás). A fogyasztói bizalom megnyerése így különösen lényeges szempont a 

számukra. Komolyan költenek CSR kommunikációra és a kérdéskör a PR osztály vagy a HR 

osztály fennhatósága alá tartozik. 

„Paternalisták”: Többnyire állami tulajdonú, a volt szocialista országokra speciálisan 

jellemző nagyvállalati csoport, amelyek még a szocializmus alatt alakították ki szociális ellátó 

rendszereiket. Ennek egy részét megőrizték, és átkeresztelték CSR-re, mely tevékenység főleg a 

munkavállalókkal és a volt munkavállalókkal kapcsolatos fokozott törődésben merül ki.  
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„Elkötelezettek”: Nagyvállalatok, amelyek esetében egy karizmatikus vezető belső 

motivációja, elkötelezettsége és személyes felelősségvállalása adja a vállalati CSR alapját. 

Általában már a cég alapítása óta megjelennek a küldetésben a környezeti és társadalmi 

szempontok. Az általuk alkalmazott explicit CSR eszközöket, mint a nemzetközi szabványok és 

jelentéstételi ajánlások, nem tartják alapvető fontosságúnak, mert a kérdéskör, áthatja teljes 

működésüket, és nem csak rárakódik arra. 

„Nincs lehetőség”: Kis- és középvállalatok, amelyek az erős verseny miatt úgy találják, 

hogy nincsen lehetőségük felelősen viselkedni. Igyekeznek etikusan viselkedni, de a CSR nem 

kiemelt része stratégiájuknak. 

„Kis instrumentálisak”: Kis- és középvállalatok, amelyek rákényszerültek arra, hogy a 

fenntarthatósági sztenderdek valamelyikét alkalmazzák, mert nagyvállalati vevőjük elvárásként 

támasztja ezt a számukra. 

„Kis elkötelezettek”: kis- és közepes méretű vállalkozások, melyek vezetője felelősséget 

érez a társadalomért. Az ő lelkiismeretük diktálja úgy, hogy cége törődjön az emberekkel és a 

természeti környezettel. A munkavállalók kiválasztásánál szempont az érzelmi intelligencia, 

elvárás, hogy az alkalmazottak etikusan viselkedjenek munkájuk során. Kevés számú cég 

tartozik ehhez a csoporthoz. A kutatás ide számítja azonban azokat is, akik egyszer 

megszereztek egy nemzetközi minősítést, azóta is annak elvei alapján működnek, de magát a 

minősítést már nem használják a magas fenntartási költségek miatt. 

Megjegyzem, hogy további kutatási lehetőségként merülhet fel annak elemzése, hogy a 

CSR-rel kapcsolatos attitűdök mennyiben befolyásolják a CSR integráció stratégiai 

megközelítését. Véleményem szerint az attitűdből erősen következhet a CSR integrációhoz 

választott stratégia, ezen véleményt azonban inkább sejtésként, mintsem állításként 

fogalmazom meg, mert sem saját, sem mások vizsgálata evvel a kérdéskörrel eddig nem 

foglalkozott. 

 

3.4 Vállalati integrációs stratégiák 

A fenntarthatóság vállalati szintű integrációjára többféle stratégiai megközelítés is 

lehetséges és ezek kategorizálása számos szempontrendszer alapján történhet. A stratégiai 

orientáció szerint vannak társadalom és piac orientált stratégiák, viselkedést tekintve pedig 
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reaktív és proaktív stratégiák. Dylick et al. e tekintetben (idézi Bieker [2003]) az alábbi ábrán 

látható integrációs stratégiákat határozta meg. 

 

9. ábra Dylick et al. Fenntarthatósági integrációs stratégiák 

Forrás: saját szerkesztés (felhasználva: Bieker [2003]) 

A biztonsági stratégiát követő vállalat fő célja, hogy csökkentse a pénzügyi, üzletviteli és 

imázs kockázatokat, és elkerülje a nem megfelelés okozta veszteségeket. Az imázs védelmével 

piaci részesedésének megtartását szeretné elérni. Megbízhatósági stratégia, melynek célja a 

vállalati imázs erősítése, és ezen keresztül a hivatalos szervekkel és a non-profit érdekvédelmi 

szervezetekkel felmerülő esetleges konfliktusok elkerülése. A megbízhatósági stratégiát 

általában olyan iparágakban működő szervezetek követik, ahol a megbízhatóság kiemelt 

jellemző pl. a gyógyszeripar, a biztosítások piaca vagy a kozmetikai ipar. Hatékonysági stratégia, 

mely a termelékenység és hatékonyság növelésén keresztül történő költségcsökkentést célozza 

meg és ezzel célja a termék működtetési költségeinek csökkentése és a piaci árversenyben 

előnyök szerzése. A hatékonysági stratégia olyan iparágakra jellemző, mint a nyomdaipar vagy 

az autóipar. A hatékonysági stratégiát szokás még környezethatékonysági stratégiaként is 

jelölni, mert nemcsak a költséget, de a vállalat ökológiai lábnyomát is csökkenti (Wackernagel – 

Rees [1996] idézi Bieker [2003]). Társadalmi szempontból a hatékonysági stratégia a vállalat 

társadalmi hatékonyságát növelheti (Dylick – Hockerts [2002]) azáltal, hogy a munkával való 

elégedettségen keresztül növeli a termelékenységet. Innovációs stratégia, melynek célja, hogy 

a vállalat termékeit fenntarthatósági szempontú innováción keresztül differenciálja. Ez a 
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stratégia jelentősen függ attól, hogy sikerül-e olyan innovációval piacra lépni, mely kellő értéket 

képvisel a vásárlók számára és könnyen kommunikálható. Transzformációs stratégia, melynek 

célja a szükségletek, politikák és intézmények átalakításán keresztül új piacok kialakítása. A 

transzformációs stratégia megvalósításához hosszú távú vízióra van szükség, ezért ezt a 

stratégiát első sorban a nagy, de innovatív vállalatok alkalmazzák. 

Természetesen a stratégiák sosem fordulnak elő ideáltipikusan, általában keverednek. 

Az is előfordulhat, hogy egy vállalat több stratégiát alkalmaz termékcsoporttól és piaci 

szegmenstől függően. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy Bieker [2003] szerint a biztonsági 

stratégia mind társadalmi, mint piaci orientációt, mind pedig reaktív vagy proaktív jelleget 

felvehet. Ugyanakkor véleményem szerint a biztonsági stratégia, mivel elsődleges célja a piaci 

részesedés védelme inkább reaktív jellegű és piaci irányultságú. 

A vállalatok környezeti integrációs stratégiái elemezhetők a kockázatok és az előnyök 

tengelyében elhelyezve (Kósi – Valkó [1999] idézi Kőszeghy [2004]), ahogy azt a 9. ábrán 

bemutatom. Úgy vélem ugyanakkor, hogy az ábrázolt stratégiák nemcsak a fenntarthatóság 

környezeti dimenziójának, hanem a társadalmi pillérrel kibővített vállalati felelősség 

integrációjára is alkalmazhatók.  

 

10. ábra Fenntarthatósági integrációs stratégiák a kockázatok és az előnyök függvényében 

Forrás: saját szerkesztés (felhasználva: Kósi-Valkó [1999] 138. old és Kőszeghy [2004]) 
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Innovatív stratégiát folytatnak azok a proaktív vállalatok, amelyek magas 

fenntarthatósági kockázatokkal rendelkeznek, és ezeket jelentős előnyöket hordozó 

fejlesztésekkel igyekeznek kompenzálni. Offenzív stratégiát követnek azok az aktív vállalatok, 

amelyek fenntarthatósági kockázata alacsony, de fenntarthatósági szempontból jelentős előnyt 

nyújtó megoldással lépnek a piacra. Indifferensen vagy más néven passzívan viselkednek azok a 

vállalatok, amelyek kockázata alacsony, és fenntarthatósági stratégiájuk sem jár komoly 

társadalmi előnyökkel. Defenzív azon vállalatok stratégiája, amelyek ugyan jelentős 

fenntarthatósági kockázatokat hordoznak, de megoldásaik társadalmi hasznossága nem 

jelentős. Szelektív módon viszonyulnak a kérdéshez azon vállalatok, amelyek szituációtól 

függően döntenek arról, hogy melyik stratégiát kövessék a fenti négy közül. 

A két fent felvázolt stratégiai csoportosítás között számos téren átfedések mutatkoznak. 

Az offenzív stratégia hasonlóságot mutat a transzformációs stratégiával, hiszen a 

transzformációs vállalatok célja új piacok kialakítása a maguk számára, vagyis nem azért 

kezdenek a fenntarthatóság integrációjába, mert jelentős környezeti vagy társadalmi 

kockázattal rendelkeznek, hanem azért, mert a felelős viselkedéstől versenyelőnyt remélnek. 

Szintén található némi összefüggés az innovációs és az innovatív stratégiai tipológiák között. 

Mindkettő jelentős fenntarthatósági szempontú újdonságot hordozó fejlesztésekkel igyekszik 

piaci pozícióját javítani. A defenzív stratégiához hasonlónak tekintem Dylick et al. 

megbízhatósági és biztonsági stratégiáit, mert mindkettő reaktív, céljuk a meglévő piaci pozíció 

megtartása, és az éppen elvárt minimális fenntarthatósági teljesítmény elérése. 

A CSR stratégiák megvalósítása a vállalati eszközrendszeren keresztül történik. A 

következő fejezetben a vállalati felelősség integrációjához kapcsolódó eszközöket mutatom be 

röviden. 

 

3.5 A vállalati integráció eszközrendszere 

A CSR eszközeit azok fő tartalmi jellemzője alapján Sugget és Goodsir [2002] modelljéből 

kiindulva, Szlávik et. al. [2005]-hoz hasonlóan, három csoportba sorolom: Vállalatirányítási 

eszközök, termékekhez kapcsolódó eszközök és befektetéshez kötődő eszközök. Itt jegyzem 

meg, hogy az integrációs eszközöknek – kivéve a felelős befektetést – kommunikációs 

vonatkozásai is markánsak, ezért azokat részletesebben a disszertáció kommunikációval 

foglalkozó fejezetében mutatom be. 
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1. A vállalati irányítási eszközök közé a következők tartoznak: 

Etikai kódexek, amely a vállalat működési szabályzatai, elvrendszere. Olyan kérdésekre 

térnek ki általában, mint az emberi jogok, a megvesztegetés, az egészséges és biztonságos 

környezet. 

Vállalatirányítási szabványok38, amelyek segítik a vállalatokat abban, hogy 

működésükbe és irányításukba integrálják a környezeti és társadalmi kérdéseket. Ide tartozik a 

környezeti dimenzió vonatkozásában az ISO 14001 és az EMAS, a biztonságos munkafeltételek 

vonatkozásában az OHSAS18000, és társadalmi vonatkozásban az AA1000. 

Jelentések, amelyek a vállalat fenntarthatósági tevékenységéről számolnak be. A 

jelentések tartalmukat, terjedelmüket és szerepüket tekintve jelentős átalakuláson mentek át. 

A 70-es években a pénzügyi jelentések kiegészítőjeként jelentek meg a környezeti, és 

munkahelyi biztonsági kérdéseket bemutató beszámolók. Majd ezek önállósodtak, és 

kiterjesztett tartalommal jutottak egyre nagyobb szerephez. Ezt követte a fejlődésben a 

pénzügyi jelentéstől elkülönülő, gazdasági kérdésekkel is foglalkozó, de elsősorban a 

fenntarthatóság másik két pillérére koncentráló fenntarthatósági beszámoló. Legújabban pedig 

a fenntarthatósági beszámolók az éves jelentésekhez kapcsolódóan azokkal egy keretbe 

foglalva kerülnek megjelentetésre. A beszámolók készítését nemzetközi szabványok is segítik, 

különösképpen a GRI szabvány terjedt el, melyet a dolgozat későbbi részében részletesen 

bemutatok. 

Egyezmények: Külön csoportnak tekintem a vállalati egyezményeket – eltérve Szlávik et 

al. [2005] rendszerezésétől – amelyek aláírását a különböző vállalatok CSR-hez kapcsolódó 

érdekazonossága motiválja. A vállalatirányítási szabványoktól való elkülönítést az indokolja, 

hogy az egyezmények részletes folyamatszabályozások helyett elvszerű deklarációt jelentenek 

bizonyos fenntarthatósági szempontból lényeges feltételek betartására. Kiemelkedő példája az 

ilyen egyezményeknek az ENSZ Global Compact, amelyről részletesebben a későbbi 

fejezetekben írok. 

2. A termékekhez kapcsolódó eszközök: 

Címkék/termékjelölők: amelyek feladata, hogy a fogyasztót a termék környezeti és 

társadalmi jellegéről informálja, ezzel elősegítve a felelős fogyasztói döntést. A termékjelölők 

nemcsak a termék fenntarthatósági megfeleléséről informálják a fogyasztót, de minőségi 
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információt is társítanak ahhoz. A különböző termékjelölőkről részletesen írok a dolgozat 

későbbi szakaszaiban. 

Ezek az eszközök a fogyasztók számára nyújtanak információkat a termékekről. 

Valószínűleg ez motiválta Szlávik et al. [2005]-t abban, hogy a termékekhez kapcsolódó 

elnevezés helyett a fogyasztáshoz kapcsolódó jelzővel illesse őket. Jelen disszertáció 

szempontjából én mégis a termékekhez kapcsolódó jelzőt alkalmazom, mert az elemzésemet a 

vállalatok szemszögéből végzem. 

3. Befektetéshez kapcsolódó eszközök: 

Társadalmilag felelős befektetés, amely esetében a befektetési döntést nemcsak a 

pénzügyi megtérülési számítások, hanem az invesztíció etikai, környezeti vonatkozásai is 

befolyásolják. Némely EU tagállamban létezik olyan szabályozás, amely értelmében a 

nyugdíjalapoknak nyilatkozniuk kell, hogy befektetéseik során a környezeti és etikai kérdéseket 

figyelembe veszik-e. 

Mint említettem a legtöbb integrációs eszköznek kommunikációs vetülete is markáns, 

ezért a kommunikációs szempontból történő későbbi elemzésben az előzőek közül az etikai 

kódexeknek, a szabványoknak, a jelentéseknek, az egyezményeknek és a termékjelölőknek 

szentelek nagyobb figyelmet. Az etikai kódexek indokoltságát nyilvánosságuk adja, mely mind 

belső irányultságát tekintve, mint külső szerepét tekintve lényegi jellemzője a vállalat CSR 

kommunikációjának. A szabványokat tudatosan mutatom be a kommunikációs eszközök között, 

mert a később részletezett empirikus kutatási eredményeim visszaigazolták, hogy ezek 

alkalmazása legalább annyira szolgál kommunikációs célokat, mint amennyire szerepük van az 

integráció elősegítésében. A termékjelölők kommunikációs szerepe egyértelmű, hiszen a 

fogyasztók felé közvetítenek információkat a termékről. A jelentések valós kommunikációs 

eszközként foghatók fel, lévén céljuk az információ biztosítása. Az egyezmények kommunikációs 

szerepét pedig az imázstranszfer adja. 

Mielőtt rátérnék a különböző eszközök kommunikációs szempontú elemzésére, 

szükségesnek tartom a kommunikáció vállalati menedzsment területén történő elhelyezését. A 

vállalati kommunikációt a széleskörű marketing értelmezés elfogadása mellett a 

marketingtevékenység részének tekintem, így a következőkben azt vizsgálom, hogy a 

marketing milyen szerepet vállalt a fenntarthatóság vállalati integrációjának elősegítésében.  
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3.6 A marketing szerepe a fenntarthatóság vállalati integrációjában – a 
fenntarthatósághoz kapcsolódó marketing felfogások 

A marketing szerepét a fenntarthatóság integrálásában sokan negatívan ítélik meg, mert 

érdekeltnek vélik a fogyasztói társadalom minél nagyobb eszkalálásában, és ezáltal a szociális, 

illetve környezeti problémák erősítésében. A kritikusok szerint a marketing gyakorlatát 

„túlfűtött materializmus, környezeti és kulturális szennyezés” jellemzi (Kotler et al. [2008], 

114.old.). Zyman 1999-es definíciója még ezt a hagyományos marketingfelfogást tükrözi: a 

marketing „stratégiai tevékenység és diszciplína, amelynek az a cél áll fókuszában, hogy minél 

több fogyasztót rávegyen arra, hogy a vállalat termékeit minél gyakrabban vásárolják meg, hogy 

ezáltal a cég minél több pénzt termeljen.” (Zyman [1999], 12. o.)  

A marketing sommásan negatív megítélése azonban, véleményem szerint, nem 

helytálló, hiszen a marketing mindig az alkalmazóját minősíti, amennyiben eszköz ahhoz, hogy a 

cégek elérjék céljaikat. „Minden marketingtevékenységnek és –stratégiának, így a 

környezetbarátnak is a fő célja a vállalat hosszú távú, jövedelmező működésének a 

megteremtése és fenntartása, valamint a termékértékesítés megkönnyítés.” (Nagy [2004-2005], 

17. old.). Kotler-Keller [2006] szerint a korszerű marketingkoncepciónak része a 

társadalomközpontúság, aminek értelmében egyensúlyt kell találni a vállalat profitigénye, a 

fogyasztók egyéni igényeinek a kielégítése, és a társadalmi érdek között. A marketingelmélet 

fejlődése konzekvensen követi a társadalmi, gazdasági és technológiai környezet változásait, és 

miután a vállalatok célja, hogy megfelelő válaszokat találjanak a kihívásokra, és 

alkalmazkodjanak a versenyképesség új követelményeihez, így a fenntartható fejlődés 

megvalósulásához szükséges koncepcionális, stratégiai és menedzsmentadaptáció a 

marketingfilozófiában és eszközrendszerben egyaránt megjelent (Vágási [2004]). Mi sem 

illusztrálja ezt a kijelentést jobban mint, hogy a társadalmi marketing (societal marketing39) 

fogalma már Lazer munkája nyomán40 1969-ben – jóval a fenntartható fejlődés koncepciójának 

megfogalmazása előtt – megjelent (idézi Fojtik [2009]). A társadalmi érdekek integrálását a 

rövid távú fókuszról a hosszú távú irányába történő váltás indukálta, melyet illusztrálandó 
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 A társadalmi marketing a társadalmi vonatkozások figyelembe vétele a marketingstratégia tervezése és 
megvalósítása során (El-Ansary [1971], 320. old.) Nem összekeverendő a társadalmi célú marketinggel (social 
marketing), aminek lényege, hogy non-profit szervezetek marketing eszközöket alkalmaznak az általuk képviselt 
értékek népszerűsítésére. 
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 Lazer, W. [1969]: Marketing’s Changing Social Relationships, Journal of Marketing, 33 1, 3-9. old. 
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idézem Kotler 1972-ben41 (idézi Abratt-Sacks [1988]) a marketing lényegét meghatározó 

kijelentését: olyan fogyasztói orientáció, amelyet az integrált marketing támaszt alá, és 

amelynek célja a hosszú-távú profitabilitás elérésének kulcsát jelentő vásárlói elégedettség 

biztosítása. 

A hosszú távú fókusz elfogadásával a fenntarthatósági követelmények 

marketingkoncepcióba való szükségszerű integrálása értelmezésem szerint két – immanens 

(indirekt) és direkt – módon valósult meg. Immanens integrációnak tekinthető a 

marketingkoncepciónak azok a paradigma váltásai, amelyek – a fenntarthatósági 

követelmények kifejezett megjelenését megelőzve – a marketingmenedzsment elméletbeli 

fejlődési kontinuitásaként, mintegy természetes módon jelentek meg. Ezek közé sorolható 

kiemelten a vevőnek nyújtott többletérték (customer value) a kapcsolati marketing (partnership 

marketing) koncepciója, és a hálózatok kiépítése szoros együttműködésekhez (Vágási et al. 

[2004]). A direkt módokat azok a koncepciók képviselik, amelyek kifejezetten a fenntarthatósági 

követelmények egyes tényezőinek integrálása érdekében fogalmazódtak meg, és kerültek be a 

gyakorlatba (pl. társadalmi marketing koncepció). Az immanens és direkt integrációt a hosszú 

távú szemlélet mellett a feltételek alábbi változásai indukálták: 

− A társadalmi és környezeti teljesítmény közvéleménnyel való megismertetése a 

kommunikációs politika részévé vált (Global Reporting Initiative [2002]). 

− Kiemelt hangsúly került a vevőkapcsolat partnerkapcsolattá való fejlesztésére, ezzel 

összefüggésben a verseny áttevődött az egyes vállalatok versenyéről a hálózatok 

versenyére (Kotler – Keller [2006]). A hálózati versenyképességnek pedig feltétele, 

hogy ne csak az értékesítő cég, de annak beszállítói is versenyképesek legyen. A 

beszállítókkal szembeni követelmények a vállalati felelősség terén is növekedtek, és 

számos továbbfeldolgozó cég elvárja beszállítóitól, hogy integrálja a fenntarthatósági 

koncepciót.  

− A piacok feltöredezésével a vevői igények pontosabb kielégítése, a vevők számára 

nyújtott többletérték megtalálása, és a tömeges egyéniesítés egyre fontosabb 

keretfeltételt alkot (Kotler-Keller [2006]; Szabó [1996]). Lévén, hogy a LOHAS 

fogyasztók száma növekszik, az olyan termékek és szolgáltatások nyújtása, mely e 

kisebb fogyasztói szegmens elvárásait elégíti ki, egyre fontosabb (Törőcsik [2007]). 
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− A létrehozott termékek életciklusának menedzselése során felmerülő fenntartható 

kérdések és szempontok integrációja jelentős hangsúlyt kapott (Nagy [2006]). 

Kotler a fenntarthatóság immanens és direkt marketing integrációját a felvilágosult 

marketing (Kotler et al [1996]), majd később a holisztikus marketing (Kotler-Keller [2006]) 

koncepcióján keresztül is megjeleníti. A „holisztikus marketing olyan marketingprogramok, 

-folyamatok, és –tevékenységek kidolgozása, tervezése és megvalósítása, amelyek figyelembe 

veszik a feladatok jelentőségét és kölcsönös függősségét.” (Kotler – Keller [2006], 52. old.) A 

holisztikus marketingnek négy eleméből három – a belső marketing, az integrált marketing, és a 

kapcsolatmarketing – az immanens, míg a társadalmi felelősségre épülő marketing a direkt 

integrációt jelenti. 

A belső marketing biztosítja, hogy a marketing elveit a szervezeten belül mindenki 

megismerje és elfogadja, és a megvalósítást tevékenyen elősegítse. A belső marketing kiemelt 

szerephez jutása a belső érdekelt menedzsment fontosságának növekedésével jár, és ezáltal 

egyértelműen a marketing CSR orientációját tükrözi. 

Az integrált marketing célja a különböző marketing tevékenységek oly módon történő 

integrálása, hogy azok együttes hatásait maximalizálni lehessen. Az összehangolás során 

figyelemmel kell kísérni a marketing-mix elemeit: a kínálati mixet, melynek az ár szerves részét 

képezi, a kommunikációs mixet és az elosztási csatornákat és ezek hatásait. Az integráltság 

megfogalmazása a társadalmi, környezeti elvárások és az etika kérdéseinek vállalati 

integrációját is eredményezi. 

A kapcsolatmarketing feladata, hogy tartós, és hosszú távú kapcsolatot alakítson ki 

mindazon szervezetekkel, amelyek közvetlenül vagy közvetve hatással lehetnek a vállalat 

marketingtevékenységének sikerére. A marketingfunkció ennek során nemcsak ügyfél-, de 

partnerkapcsolatait is menedzseli, hogy egy marketinghálózatot alakítson ki a vállalatból és az 

azt támogató érintettekből. A kapcsolati marketing egyértelmű érdekelti fókuszt fogalmaz meg, 

és ezáltal a fenntarthatóság vállalati integrációját erősíti. 

A társadalmi felelősségre épülő marketing során a vállalat érzékenyen viszonyul a 

szélesebb köröket érintő problémákhoz, valamint a marketingtevékenység etikai, környezeti, 

jogi és társadalmi aspektusait is figyelembe veszi. A társadalmi marketing keretein belül a 

vállalatok számos társadalmi kezdeményezést valósítanak meg. Ezek az alábbiak valamelyikébe 

tartozhatnak (Kotler – Lee [2004]): 
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− Vállalati társadalmi marketing: magatartást célzó kampányok támogatása (pl. 

dohányzás elleni céges kampány). 

− Ügyet támogató marketing: Társadalmi kérdések népszerűsítése szponzorálás, 

licencia-megállapodások és reklámozás útján (pl. állat támogatása az állatkertben). 

− Jótékony célú marketing: az árbevétel százalékának meghatározott célra történő 

adományozása a vállalat időszak alatt befolyó bevételből (pl. egy olyan kampány, 

ahol minden eladott joghurt árából 1 forintot a rákos gyermekeket támogató 

jótékony szervezetnek adományoznak). 

− Vállalati filantrópia: non-profit szervezeteknek, csoportoknak és egyéneknek adott 

pénzadományok, termékek vagy a megsegítésükre fordított idő (pl. adományozás a 

Magyar Olimpiai Bizottság javára az olimpikonok nyelvtanulásának elősegítése 

érdekében). 

− Vállalati közösségi szerepvállalás: Természetbeni vagy önkéntes szolgáltatások 

nyújtása a lakóközösségeknek (pl. élelem nyújtása a katasztrófa övezetben 

dolgozóknak) 

− Társadalmi felelősséggel végzett üzleti gyakorlat: A környezet, valamint az emberek 

és állatok jogait védő üzleti gyakorlat elfogadása és alkalmazása. 

A társadalmi felelősségre épülő marketingfelfogáson túl számos egyéb elnevezés is 

használatos a fenntarthatósághoz kapcsolódó marketing tevékenység lefedésére. Létezik, ám 

különös módon kevéssé elterjedt a fenntarthatósági marketing fogalma, amelyet Belz [2005] 

olyan marketingként definiál, mely úgy termel a vevő számára többletértéket, hogy 

megtartja, vagy javítja a fogyasztók jólétét és a társadalmi, ökológiai környezetet. A 

fenntarthatósági marketing a hagyományos marketing felfogást annyiban egészíti ki, hogy nem 

a vevői igények profitábilis kielégítését tűzi ki célul, hanem mind a vevőkkel, mind pedig a 

természeti és társadalmi környezettel hosszú távon fenntartható kapcsolat létrehozását (Belz 

[2005]).  
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A fenntarthatósági marketingnél jobban elterjedt fogalmakat és értelmezésüket a 4. 

táblázat foglalja össze: 

4. táblázat A fenntarthatóság integrációja a marketingbe – fogalmi keretek 

Zöld marketing 

A környezetvédelmi szempontok termékekbe történő integrálása, az output környezeti hatásaival és 

az ezekkel kapcsolatos költségekkel foglalkozik (Peattie [1992], Fisk [1998], Crane [2000]). Szinonimái 

lehetnek még a környezettudatos, illetve környezetvédelmi marketing elnevezések (Vágási et al. 

[2004]), illetve egyesek szerint az ökomarketing (Schäfferné [2008]) kifejezés is. A zöld marketing 

biofogyasztással való kapcsolatát emeli ki Józsa-Hofer-Varsányi [2007]. 

Környezetbarát marketing 

A szervezet törekvései, hogy a mindennapi működése során a környezeti értékeket figyelembe vegye. 

A zöld marketing felfogástól annyiban különül el, hogy nemcsak termékszempontú, hanem a teljes 

vállalat működésére vonatkoztatott (Kenéz [2008]). 

Környezeti értékek marketingje 

A szervezet törekvése a társadalmi értékek megváltoztatására. Nemcsak azokhoz idomulva igyekszik 

tevékenységét környezetbarát módon végezni, hanem a vásárlási döntéseket kritériumává kívánja 

tenni a környezeti dimenziót (Kenéz [2008]). 

Ökomarketing 

Kenéz [2008] szerint a környezeti marketingnél szélesebb koncepció, mert bár termékszempontú 

megközelítés, de nem csak a környezeti dimenzióra korlátozódik, hiszen a termékkel kapcsolatosan 

fontos döntési szempont a gyártó vállalat felelős volta, fenntarthatósága is. 

Felelős marketing 
A szervezet a fenntarthatóság kérdéskörét nemcsak termékpolitikájába, hanem mindennapi 

működésébe is integrálja (Kenéz [2008]). 

Ökológiai marketing 
Célja – a környezeti értékek marketingjéhez hasonlóan –, hogy a fenntarthatóságot a vásárlási 

döntések kiemelt szempontjává tegye (Kenéz [2008]). 

Forrás: Saját szerkesztés (felhasználva Józsa-Hofer-Varsányi [2007], Kenéz [2008], Schäfferné [2008]) 

 

A fenti koncepciókon túl léteznek még a fenntarthatósághoz kapcsolódó egyéb 

specializálódott marketing felfogások. Ezek jellemzője, hogy nem köthetők profitorientált 

vállalkozásokhoz, céljuk egy ideológia vagy viselkedés mód népszerűsítése. Ebbe a körbe 

tartozik Schäfferné [2008] csoportosítását alapul véve: 

− non-profit/non-business marketing, amelyet a nem nyereségorientált szervezetek 

alkalmaznak. 

− társadalmi célú (szociális) marketing, mely kereskedelmi marketing technológiák 

alkalmazása olyan programok elemzésére, tervezésére, lebonyolítására és 

értékelésére, amelyek meghatározott csoportok, szándékolt viselkedésének 

megváltoztatását célozzák, az illető emberek személyes jóléte érdekében és a 

társadalom javára (Andreasen [2002]). 

− egészségmarketing, mely a társadalmi marketing egyik formája, és az egészséggel 

kapcsolatos viselkedések megváltoztatását célozza. 
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− közösségi marketing, amely lényege, hogy bizonyos termelői csoport érdekvédelmi 

szervezetbe tömörül, amelynek célja az adott termelői csoport termékeivel szemben 

mutatott attitűd megváltoztatása Jó példa erre a magyar bor fogyasztását 

népszerűsítő – jelenleg (2010. július- augusztus) hazánkban is futó – 

kampánysorozat. 

− táplálkozásmarketing, amely az egészségvédő élelmiszerek népszerűsítését célozza. 

Felmerül a kérdés, hogy a fenntarthatóság marketing integrációja kapcsán mi okozza a 

koncepciók sokszínűségét. Nagy [2008] szerint - aki a környezettudatosság kapcsán négy 

marketing megközelítést azonosított: német, angol, amerikai és skandináv „iskola” – az 

eltérések a szakírók kulturális különbségeire vezetők vissza, és a megközelítés holisztikus 

mivolta, a hierarchikus struktúra, a marketing-mix és a környezeti menedzsmenthez való 

viszony terén mutatkoznak. A német iskola szerint a környezettudatos marketing kiinduló 

pontja a termékpolitika. A környezeti orientáció integrálódik a marketingtevékenység 

tervezésébe, szervezésében és ellenőrzésébe is. A német megközelítés non-hierarchikus, 

amennyiben a környezeti marketing stratégiákat a marketing-mix többi elemeivel 

egyenrangúnak tekintik. A német elmélet a hagyományos marketing-mixet alakítja át úgy, hogy 

környezet orientált legyen. Az angol megközelítésben a környezettudatos marketing alapelvei a 

vállalati üzleti tevékenység egészébe beépülnek, és megjelennek az üzleti tevékenység minden 

hierarchikus szintjén. A környezettudatos marketing központi szerepet játszik a környezeti 

menedzsment egyéb területeivel történő koordinációban. Az amerikai modell szerint a 

környezeti marketing az attitűdökben alapvető változásokat követel meg. Az érdekeltek 

bevonása erősen jellemzi az amerikai iskolát, amely a termékpolitikának és a promóciónak 

kiemelt hangsúlyt ad a környezettudatos marketing-mixen belül. A skandináv iskola szerint a 

környezeti orientáció minden üzleti és marketing tevékenységben megjelenik, a német 

iskolához képesti eltérése, hogy nem egy adott marketing-mixet alakítanak környezet 

orientálttá, hanem a környezeti orientációhoz alakítják ki a marketing-mixet. Nagy [2008] 

szerint önálló magyar megközelítés nem létezik, a hazai cégek jellemzően azt a megközelítést 

követik, amilyen kultúrából anyavállalatuk származik.  

A kultúra és a környezeti marketingfelfogás közötti Nagy [2008] által kimutatott 

összefüggés is megerősíti a marketing szakmában mára már elterjedt nézetet: A vállalatok 

marketingje/stratégiája olyan, amilyenné az érdekeltek teszik azt. A marketing segíthet 

megtalálni és értékesíteni olyan termékeket, szolgáltatásokat, amelyek a környezeti terhelést 
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csökkentik, vagy fontos társadalmi érdekeket szolgálnak, vagyis a fenntarthatóság elméletével 

összhangban állnak, de csak akkor, ha ezek az igények elvárásként a 

vevők/befektetők/tulajdonosok/munkavállalók stb. részéről megjelennek. 
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4 A fenntartható fejlődés vállalati kommunikációja 

A kommunikációnak, mint vállalati tevékenységnek, általános szerepe, hogy a 

vállalatokat hozzásegítse céljaik eléréséhez azáltal, hogy információkat, üzeneteket juttat el a 

célközönségekhez. Ezzel igyekszik a címzettekben a vállalatról kialakult képet a céloknak 

megfelelően befolyásolni, illetve elérni, hogy ez a kialakult kép a vállalat által kívánatos 

reakciókat váltsa ki. Azt a képet, amely adott vállalatról, termékről vagy márkáról adott 

emberekben kialakul, és kialakulását, milyenségét számtalan szubjektív tényező motiválja, a 

szakirodalomban imázsnak42 nevezik A vállalati imázs objektív tapasztalatok, élmények és 

szubjektív elképzelések eredőjeként alakul ki (Totth [1996]), a kommunikáció feladata pedig, 

„hogy a vállalatról alkotott képet a vállalaton belül és kívül egyaránt azonossá tegye”. (Sándor 

[2003], 75. old) A kommunikáció részét képezi a cégek (széleskörűen értelmezett) 

marketingtevékenységének, és integrálódik a teljes marketing stratégiába, ezáltal a vállalati 

stratégiába is. A kommunikációnak két alapágát különböztethetjük meg: vállalati kommunikáció 

és termékkommunikáció. A vállalati kommunikáció a vállalati kép formálásával, a 

termékkommunikáció a termékkép formálásával foglalkozik. A fenntarthatóság mindkét 

esetben megjelenhet. Jelen dolgozat elsősorban a vállalati kommunikációval foglalkozik, 

ugyanakkor néhol kitér a termékkommunikáció vonatkozó aspektusaira is. 

 

4.1 A fenntartható fejlődés vállalati kommunikációjának célstruktúrája és 
célcsoportja 

A vállalati társadalmi felelősség kommunikációjának két alapvető indoka tekinthető 

általánosnak. Az első, hogy ez által a vállalatról pozitív kép alakítható ki, ezért a vállalatnak 

érdeke, hogy társadalmi tevékenységét kommunikálja. A második, sokkal inkább egy alapvető 

elvárás megléte, miszerint az érdekelteknek joguk van a vállalati teljesítményekről 

információhoz jutni. 

A vállalatok fenntarthatósági kommunikációjának számos célcsoportja létezik, és CSR 

kommunikációjukat a vállalatok azon érdekelti célcsoporthoz igazítva valósítják meg, 

                                                 
42

  A vállalati imázs vagy image tényezőiről bővebben lásd Totth [1996]. 
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amelyiknek értékstruktúrájában a fenntarthatóság elvárásként jelenik meg a vállalattal 

szemben. 

A CSR kommunikáció célcsoportjai az alábbiak lehetnek:  

Tulajdonosok, befektetők, akik elvárják a vállalattól, hogy az stabilan és nyereségesen 

működjön. Ennek feltétele, hogy a vállalat betartsa a törvényeket és a társadalmi normákat, 

elkerülje a komoly reputációromboló problémákat. Kommunikációs szempontból a 

tulajdonosok beszámolást várnak a vállalattól annak teljesítményére vonatkozóan. 

A hitelezők a tulajdonosokhoz hasonló elvárásokkal rendelkeznek, annyi különbséggel, 

hogy ők csak a hitelek megvonással tudják a vállalatot büntetni, ha az nem teljesíti elvárásaikat. 

A hitelezők ugyanúgy beszámolást várnak el a vállalattól. 

A vásárlók/fogyasztók elsősorban a vállalat által termelt termékek/szolgáltatások 

megfelelőségében érdekeltek. A termékek megfelelősége egy összetett kérdés, számos tényező 

befolyásolja. A termék ára és minősége csak két eleme ennek, de ide tartozik a termék 

egészségre gyakorolt hatása, és bizonyos vásárlók esetén a terméket gyártó vállalat reputációja 

vagy a termék fenntarthatósági vonatkozásai is. Az ilyen fogyasztók tehát a vállalat 

fenntarthatósági tevékenységéről, és a termék fenntarthatósági jellemzőiről, egészségre 

gyakorolt hatásáról is információt várnak a vállalattól. 

A beszállítók alapvetően abban érdekeltek, hogy a vásárlójuk hosszú távon vegye 

termékeiket, természetesen adott profit mellett. A vásárló hosszú távú fennmaradása függhet 

annak fenntarthatósági megfelelőségétől. A megfeleléshez a beszállítónak ismerniük kell 

vásárlóik elvárásait, ezért a beszállítók elsősorban a vállalatot irányító értékekről, küldetésről, a 

vállalat etikai teljesítményéről és beszállítói politikájáról várnak információkat. 

Hatóság, állam szerepe, hogy ellenőrizze a vállalatokat, és a rosszul teljesítőket 

megbüntesse. A vállalatok érdeke, hogy demonstrálják, hogy megfelelnek a törvényeknek, a 

társadalmi normáknak, és igyekeznek a velük szemben támasztott elvárásokat túlteljesíteni. 

Ebben a vállalatokat számos vállalati kommunikációs eszköz alkalmazása segíti, így a hatósági 

célcsoport irányába a termékjelölőkön kívül az összes speciális kommunikációs eszköz (ezekről a 

4.3 fejezetben beszámolok) jelentősséggel bír. Itt nem a „zöldrefestés” általam nem támogatott 

módszerére utalok, hanem arra, hogy mivel a vállalat szeretne jó kapcsolatot kialakítani a 

hatósággal, ezért a törvényi előírásokat túlteljesíti, és igyekszik ezt kommunikációs eszközökön 

keresztül a hatóság tudomására hozni. Állításomat mi sem támasztja alá jobban, mint egyik 

opponensem munkahelyi vitában dolgozatomhoz írt megjegyzése. „A MOL-nál készült 
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mélyinterjúban mondta nekem az ottani kolléga, hogy a MOL azt föltételezi, hogy a CSR (bár ők 

ezt nem használják, hanem fenntarthatósági stratégiáról beszélnek következetesen) magatartás 

meg fog jelenni a hazai szabályozásban (akkor még az ISO 26000 csak kósza gondolat volt) és a 

cég tudatosan elébe akar menni ennek a követelménynek. Itt még nincs stakeholder 

kényszerítés, nem is tudja, hogy mi lesz pontosan az esetleges, majdani kényszerítésnek a 

tartalma, de a gesztust már megteszi ebben az irányban.” (Füle [2010] 3. old.) 

A munkavállalók hosszú távon munkahelyet biztosító, a munkaerőt megbecsülő 

vállalatnál szeretnének dolgozni. A választásban a vállalat reputációja segíti őket. A munkaerő 

toborzás és megtartás szemszögéből a vállalatnak minden olyan kommunikációs eszköz 

segítségére lehet, amelyik a vállalat felelősségvállalását illusztrálja. Különösen a vállalati 

weboldal, az etikai kódex, a szabványok, a jótékonysági események és rendezvények játszanak 

itt fontos szerepet. 

Az érdekvédelmi és non-profit szervezetek kettős célt szolgálnak. Ellenőriznek, és 

igyekeznek támogatókat szerezni az általuk képviselt társadalmi csoport számára. Különösen 

érdeklődnek a vállalat etikai teljesítménye, illetve jótékonysági szerepvállalása iránt. 

A média általános ellenőrző szerepet lát el a vállalatok felett. A médiával kapcsolatban a 

vállalatok célja azonos lehet az állammal kapcsolatos célokkal: elhitetni, hogy a vállalat 

felelősen viselkedik. Ugyanakkor a vállalatok a médiát használni is szeretnék, hogy ezen 

imázsjavító üzeneteiket a többi célközönség irányába (pl. hitelezők, potenciális munkavállalók, 

állam, érdekvédelmi szervezetek stb.) eljuttassák. Ehhez elsősorban a PR tevékenységüket vetik 

be. A kérdés itt csak az, hogy a média hagyja-e, hogy szócsőnek használják. Empirikus 

kutatásomban erre is kitérek a későbbiekben. 

A CSR kommunikáció egymásra épülő célstruktúráját a 11. ábra mutatja be. A 

célstruktúrában a carroll-i hierarchikus modellből kiindulva az etikai és jótékonysági 

felelősséget összevonva igyekeztem a vállalati reputációt befolyásoló jelzőket egy csokorba 

szedni. A vállalatok CSR kommunikációjának alapvető célja a belső kör tartalommal való 

kitöltése, hogy ezáltal a róluk kialakult képet javítsák. 
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11. ábra A CSR kommunikáció célstruktúrája 

Forrás: saját szerkesztés 

 

4.2 A fenntarthatósági kommunikáció folyamata 

Cottmann (idézi Lukács [2005]) szerint a fenntarthatósági kommunikáció modellje egy 6 

lépcsős körfolyamat (12. ábra), amely a kihívás felismerésénél kezdődik és a visszacsatolásig 

tart.  

 

12. ábra Fenntarthatósági kommunikáció folyamata 

Forrás: Cottmann [2002] (idézi Lukács [2005]) 
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A kihívás fázisában a vállalatok felismerik a probléma jelentőségét, és azonosítják a 

megoldásra váró problémát és a probléma érintettjeit. A stratégia fázisában alkotják meg azt a 

kommunikációs stratégiát, amellyel képesek lehetnek a kihívásnak megfelelni úgy, hogy az 

azonosított érintettek érdekeit figyelembe vegyék, és hozzáadott üzleti értéket hozzanak létre. 

Ezt követi a belső kommunikáció fázisa, amelynek célja a belső elfogadottság megteremtése, az 

alkalmazottak tájékoztatása, motiválása. A megvalósítás a belső támogatottság megszerzése 

révén válik lehetségessé. Ennek során azonosítják a hatásköröket, amelyeket olyan egyénekhez 

rendelnek, akiknek felelőssége lesz a fenntarthatósági kommunikáció megvalósítása. A 

megvalósítás eredményeként történik meg a külső kommunikáció, amely során fontos 

figyelembe venni a vállalat piaci pozícióját. A fenntarthatósági kommunikáció lényeges 

jellemzője a kétirányúság, vagyis a visszacsatolások motiválása és befogadása. A 

visszacsatolások révén lesz a kommunikáció mérhető célmegvalósítási hatékonysági 

szempontból. A kiértékelés a visszacsatolások alapján történik meg, ennek során esetleges 

újabb megoldásra váró kérdéseket azonosítanak és a folyamat újra kezdődik elölről. 

 

4.3 A fenntarthatósági kommunikáció eszközrendszere 

A fenntarthatósági kommunikáció számos ismérv mentén kategorizálható. 

Eszközrendszerét tekintve megkülönböztethetünk specifikus és általános eszközöket. A 

specifikus eszközök közé olyan elemek sorolhatók, amelyek az általános kommunikáció során 

ritkán kapnak szerepet, kifejezetten a fenntarthatósági kommunikációhoz kapcsolódnak. Ezek 

tulajdonképpen a fenntarthatóság vállalati integrációjának kommunikációs vonatkozásokkal is 

rendelkező eszközei. Ebbe a körbe sorolom tehát az etikai kódexeket, a jelentéseket, a 

termékjelölőket, a szabványokat és az egyezményeket/szervezeteket. 

Az általános eszközrendszert olyan kommunikációs eszközök alkotják, amelyeket azon 

vállalatok is alkalmazhatnak, akik nem vállalják fel társadalmi felelősségüket. Az általános 

eszközök közé sorolom többek között a webes kommunikációt (honlapokat, online hirdetéseket 

stb.) a sajtóközleményeket, a hirdetéseket, az eseményeket, a vásárlásösztönző programokat, 

és a direkt marketinget. Az általános eszközök fenntarthatósági szempontú alkalmazása azt 

jelenti, hogy ebben az esetben a vállalat fenntarthatóság témakörébe illő kérdéssel foglalkozik 

az adott eszközben. Példaként hozható fel egy adomány nyújtásáról szóló sajtóközlemény, vagy 

egy olyan nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetés, melyben a vállalat környezetileg kevésbé 
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káros termékét igyekszik reklámozni, vagy egy olyan promóció, ahol minden előfizető után egy 

non-profit szervezetnek juttatnak adományt. 

4.3.1 Általános eszközök 

Az általános eszközrendszert – lévén nem kifejezetten a fenntarthatósági 

kommunikációhoz kötődik – csak érintőlegesen mutatom be. Az általános eszközrendszer 

jellegét tekintve online (internetes) és offline (nem internetes) kategóriába rendezhető, de 

mivel a határok ma már elmosódtak, és a 360 fokos marketingkommunikációs felfogás43 

értelmében számos offline kommunikációs elemben közölt üzenet, online is megjelenik és 

fordítva, ezért ezt a distinkciót nem tartom különösen lényegesnek. A következőkben röviden 

bemutatom a fenntarthatósági kommunikációs általános eszközrendszerének egyes elemeit. 

Web-kommunikáció, mely számos formát ölthet. Jelen dolgozat témáján túlmutat az 

összes forma részletes bemutatása, így e rövid bekezdéssel célom, hogy érzékeltessem a webes 

kommunikáció fenntarthatósági alkalmazásának sokszínűségét, ehhez a legjellemzőbb webes 

kommunikációs eszközöket emelem ki. A vállalat és/vagy termékének a weboldala alkotja a 

webes kommunikáció alapvető csatornáját. A weboldalon lehetőség van annak bemutatására, 

hogy a vállalat milyen erőfeszítéseket tesz felelősségének felvállalására, termékei, illetve 

működése mennyire felel meg a fenntarthatósági elveknek. A webes kommunikáció arra is 

lehetőséget biztosít, hogy a speciális kommunikációs eszközöknek teret adjon, például az etikai 

kódexeknek vagy a fenntarthatósági jelentéseknek, melyeknek esetenként készül egy a vállalati 

honlapon közlésre kerülő változata is. A webes kommunikáció további eszközei lehetnek a 

különböző online megvalósuló hirdetések, például egy online hirdetési kampány a legújabb 

hibrid autó vagy energiatakarékos égő, vagy LED televízió számára. Szintén az online 

eszközökhöz sorolandó, és gyakran a weboldal részét képezik a vállalati blogok44, amelyek 

keretében lehetőség van beszámolni a vállalat legújabb környezetbarát termékfejlesztéséről 

vagy jótékonysági akciójáról. A webes kommunikáció további eszköze lehet még a közösségi 

                                                 
43

 360 fokos kommunikáció: „a modern marketing egyik alapfogalma. Ugyanannak az üzenetnek az eljuttatása az 
egyes médiumok adta lehetőségek maximális kiaknázásával. Például az internet esetében direkt hirdetés, 
interaktív játék, fórum.” (Haszon [2007]) 
44

 „...egy web alkalmazás, amely időponttal ellátott bejegyzéseket tárol egy nyilvános weboldalon (illetve magát ezt 
a weboldalt is szokás weblognak nevezni). ...A webblogot író célja általában az önkifejezés, gondolatai közreadása 
és az általa képviselt vélemények terjesztése. Témája sokrétű: lehet egyszerűen egy interneten közzétett 
személyes, egyéni napló, de lehet egyéni vagy csoportos politikai véleménynyilvánítás vagy üzleti jellegű 
kommunikáció eszköze is, és lehetségesek tematikus blogok is (pl. kifejezetten csak az irodalommal foglalkozóak); 
ennek megfelelően a webnaplót vezetők köre az alkalmi szerzőktől a nagy írói közösségekig, sőt vállalatokig 
terjed.” (http://hu.wikipedia.org/wiki/Blog, utoljára megtekintve: 2006. november 5.) 
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oldalakon való fenntarthatósági témájú kommunikáció, vagy olyan vállalati e-mailek 

használatának kötelezővé tétele a dolgozók számára, amelyeknek láblécében a 

papírfelhasználás minimalizálására irányuló felhívás szerepel. A webes kommunikáció mind 

termék- mind imázskommunikációban egyre fontosabb szerephez jut. 

Sajtóközlemények45: a sajtóközlemények a vállalati PR46 tevékenység alapvető eszközei. 

Tartalmukat tekintve foglalkozhatnak a fenntarthatóság kérdéskörébe illő témákkal, és így 

szolgálhatják, hogy a nyilvánosság a vállalat fenntarthatósági tevékenységéről információhoz 

jusson. A sajtóközlemények általában egyszerre több formában születnek, a célcsoportot alkotó 

újságírók e-mailben, vagy sajtótájékoztató keretében nyomtatott formában kapják kézhez, de 

sok esetben a sajtóközlemények a vállalati weboldalra is felkerülnek. A sajtóközlemények 

szerepe elsősorban az imázskommunikációban jelentős. 

Hirdetések: a reklámozás47 eszközei. Egyre gyakoribb, hogy vállalatok nyomtatott, vagy 

tv hirdetésekben a felelősségük felvállalását hangoztatják, ezzel próbálva elérni a vállalatról 

kialakult kép javulását, erősödését, illetve a vállalat nevéhez a felelős vagy fenntartható jelző 

társítását. A hirdetéseknek tartalmukon kívüli további CSR aspektusa az etika kérdése. A 

hirdetőknek ugyanis ügyelniük kell arra, hogy hirdetéseik ne ütközzenek a társadalmi 

normákba, ne állítsanak a valóságnak nem megfelelő dolgokat, és a profitcélok elérésén túl a 

társadalmi érdekeket is figyelembe vegyék. Az etikai kérdések figyelembe vétele különösen a 

szenzitív termékeket gyártó iparágakban, mint például az alkoholos italok gyártása vagy a 

dohánytermékek forgalmazása, lényeges. A hirdetések mind termék- mind 

imázskommunikációban szerephez jutnak. 

Vásárlásösztönzés: a kommunikációs mix sajátos eleme. Célja, hogy a vállalat 

termékeinek, szolgáltatásainak vásárlását ösztönözze. Fenntarthatósághoz oly módon kötődhet, 

hogy vagy kifejezetten olyan termékek megvásárlására ösztönöz, amelyek környezetbarátak, 

vagy a termékek értékesítését összeköti egy jótékonysági akcióval. Azon célcsoport esetén lehet 

sikeres, ahol a CSR megfelelőség, vagy a társadalmi kérdés felvállalása lényeges vásárlási 

döntési szempont. Nyilvánvalóan azok, akik számára az adományozás, a társadalmi felelősség 
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 „A médiumok képviselői (újságírók és szerkesztőségek) számára sajtóeseményen átadott (sajtóanyag), levélben 
vagy elektronikusan eljutatott (sajtólistára elküldött, honlapon elhelyezett) írásos formában készített információs 
anyag. Funkciója a médiumok tájékoztatása, figyelmének felkeltése a közleményben szereplő téma iránt.” 
http://ktnye.akti.hu/index.php/Sajt%C3%B3k%C3%B6zlem%C3%A9ny 
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 Public Relations: „különböző programok, amelyek célja a vállalat imázsának vagy egyes termékeinek 
népszerűsítése vagy védelme.” (Kotler – Keller [2006], 956. old) 
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 Reklámozás: elképzelések, áruk vagy szolgáltatások minden olyan bemutatása és promóciója, amely nem 
személyes, és azonosítható megrendelő által fizetett (Kotler – Keller [2006], 740. old.) 
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felvállalása fontos, többet vásárolnak például az olyan joghurtból, amelyik minden eladott 

mennyiség után x összeget juttat egy rászoruló csoportnak. Mivel a LOHAS fogyasztók köre 

egyre növekszik, így az ilyen vásárlásösztönző akciók egyre nagyobb sikert érhetnek el. A 

vásárlásösztönzés alkalmazásakor igen körültekintően kell eljárni, mert a fenntarthatósággal 

ellentétes túlfogyasztásra is ösztönözhet. Amennyiben ez egy kevésbé fenntartható termék 

fenntarthatóbbra cserélését célozza anélkül, hogy az összfogyasztást növelné, úgy a 

vásárlásösztönzés alkalmazása fenntarthatósági szempontból támogatható. 

Események, programok is kötődhetnek a fenntarthatósághoz. Egy vállalat szervezhet 

például véradó napot a vásárlói és munkatársai körében, vagy támogathat olyan 

tömegeseményeket, amelyek célja egy adott társadalmi érték népszerűsítése. A futóversenyek 

tipikusan ilyen események lehetnek. Az események az imázskommunikációban kapnak 

elsősorban szerepet. 

Direkt marketing a személyes reklámozás egy formája, amelyben az eladó közvetlenül a 

vevővel teremt kapcsolatot, és egyéni ajánlattal igyekszik meggyőzni termékének vásárlására. 

Amennyiben a direkt marketinget alkalmazó vállalat számára rendelkezésre áll ügyfeleiről azok 

fenntarthatósági értékítéletére vonatkozó információ, úgy megpróbálhatja a kérdéskörben rejlő 

erejét a direkt marketing segítségével is kiaknázni. Küldhet például olyan ajánlatot, hogy 

amennyiben az általa forgalmazott bio termékekből vásárolnak, úgy extra kedvezményben, 

vagy jutalompontban részesülhetnek. A direkt marketing alkalmazása etikai kérdéseket is felvet. 

Természetesen csak abban az esetben szabad használni, ha a személyes adatok védelme 

biztosított. Figyelemmel kell lenni továbbá a direkt marketing fenntarthatósági kihatására is, 

hiszen a nagy mennyiségben kiküldött levél jelentős környezetterheléssel járhat. 

Azon vállalatok, amelyek aktív CSR kommunikációt végeznek, az általános eszközöket a 

specifikus eszközökkel kombinálják kommunikációs mixükben. A következő fejezetben a 

fenntarthatóság vállalati kommunikációjának specifikus eszközeit mutatom be részletesen. 

4.3.2 Specifikus eszközök 

A specifikus eszközrendszerbe olyan eszközöket sorolok, amelyek az általános 

kommunikációs tevékenységben ritkán, vagy egyáltalán nem kapnak szerepet. Akkor 

alkalmazzák őket a vállalatok, ha felelősségük felvállalását aktívan kommunikálják. A 

specifikus eszközök elsődleges célcsoportjukat tekintve külső és belső irányultságúak lehetnek. 
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Külső irányultságúak a termékjelölők, a szabványok, a jelentések és az 

egyezmények/szervezetek, míg belső irányultságúak az etikai kódexek. 

4.3.3 Etikai kódexek 

Az etikai kódexek egy adott területre érvényes viselkedési, magatartási szabályokat, 

előírásokat foglalnak össze. Tartalmi szempontból részüket képezik olyan szabályok, amelyek 

jogi normák által is alátámasztottak - például a gyermekmunka kerülése a vállalati munkáltatói 

gyakorlatban -, de olyan erkölcsi normák is, amelyek betartását törvény nem teszi kötelezővé, 

de a vállalat magára nézve mégis kötelezőnek tekint. Az etikai kódexek a szemléletet és a 

gyakorlatot is igyekeznek befolyásolni. Számos formájuk létezik, vannak kódexek, amelyek 

alapelveket fogalmaznak meg, és vannak, amelyek részletes szabályokat tartalmaznak. 

Kidolgozásuk célja, hogy a szervezet kifejezze értékrendszerét, azt minden alkalmazottja felé 

kommunikálja, és biztosítsa, hogy az értékeket a dolgozók mindegyike elfogadja, és azok szerint 

cselekedjék. Az etikai kódexek általában az alábbi kérdéskörökre vonatkozóan tartalmaznak 

magatartási normákat: 

− az alkalmazottakkal szembeni bánásmód,  

− a tulajdonosok tulajdonosi jogosítványainak gyakorlása, 

− külső partnerekkel (ügyfelekkel, üzleti partnerekkel és állammal) szembeni üzleti 

viselkedés, 

− a szponzorálási, támogatási politika, a helyi közösségi értékek támogatása, 

− a környezettel szembeni felelős magatartás. 

Az etikai kódexek feladata kettős. Egyrészt a szervezet belső értékrendszerének 

erősítése, a kötelező, de legalább elvárt magatartás megfogalmazása. Másrészt a 

küldetéstudat, a vevő szolgálatának kifejezésre juttatása. Fontos, hogy az etikai kódex 

biztosítsa a belső és külső kapcsolatokban a kiszámítható magatartást, a vezetői döntésekben 

az etika érvényesülését, biztonságos munkafeltételek, megfelelő légkör megteremtését, és 

nyilvánosságra kerülésével a vállalati imázs javulását. Az etikai kódexnek nem faladata, hogy 

minden szabályszegő magatartást tartalmazzon, de lényeges, hogy biztosítsa az etikus 

viselkedés szellemiségének érvényesülését a vállalat és alkalmazottai magatartásában. 

Minél nagyobb egy vállalat, annál inkább szükséges az általa követett normák, és 

értékek kódexbe foglalása, hiszen minél több ember dolgozik egy szervezetben, annál 

sokszínűbb azon értékek halmaza, amelyet a vállalat alkalmazottai maguk számára 
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kötelezőnek fogadnak el. Továbbá, minél nagyobb a vállalat, annál inkább szükséges az etikai 

kódex magvalósulásának intézményes biztosítása is, vagyis olyan intézmények, szervezeti 

egységek létrehozása (pl. etikai ombudsman, igazgató, bizottság, forródrót, kontrolling stb.), 

amelyek az etikai kódex megsértését kivizsgálják és szankcionálni képesek. Az etikai kódex 

akkor tud megfelelően működni, ha tartalma a szervezet tagjai számára ismert, ezért lényeges a 

kódex ismeretének biztosítása. Az etikai képzési programok ezt a célt szolgálják. 

Az etikai kódexek készülhetnek adott vállalatra vonatkozóan, lehetnek iparágiak 

(például Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének etikai kódexe), illetve 

szabályozhatnak adott tevékenységet (például a Magyar Reklámetikai Kódex). Az utóbbi két 

esetben a vállalat azt nyilvánítja ki, hogy önmaga számára az adott etikai kódexet kötelező 

érvényűnek tekinti. 

Az etikai kódexek kidolgozásának jellemző folyamata rendszerint tartalmazza a 

következőket: 

1. A vállalati célértékek meghatározása, vagyis annak meghatározása, hogy milyen 

vállalattá szeretne válni az adott szervezet. 

2. A vállalat jelenlegi kultúrájának, értékeinek feltérképezése. 

3. A vállalati folyamatok, politikák leírása, különös tekintettel azokra, amelyek etikai 

vonatkozásokkal rendelkeznek. 

4. A kívánt politikák kidolgozása és kódexbe foglalása. 

5. A kódex implementációs és megvalósulási intézményi feltételeinek megteremtése. 

Az etikai kódexek felépítésének, kialakításának egységesítésére hivatott szabvány jelen 

pillanatban nem létezik. Felépítésüket tekintve bizonyos mértékű egységesedés figyelhető 

meg, melynek értelmében a kódexek általában az alábbi felépítést követik: 

− Preambulum: leírja a kódex létrehozásának célját, a létrejöttét motiváló 

szándékokat, deklarálja a menedzsment elkötelezettségét a célok mellett, stb. 

− Fogalmak: a menedzsment definiálja a kódexben szereplő, visszatérő fogalmakat, 

elnevezéseket. 

− Alapelvek: a vállalati értékeket, célokat és az önkéntesség kihangsúlyozását 

tartalmazzák. 

− Etikai normák: ahol felsorolják a vállalat számára fontos etikai szabályokat. Az etikai 

normák felsorolása általában az érdekeltek szerinti bontásban történik. 
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− Végrehajtási segédlet: a cég vezetése kidolgozza mindazon gyakorlati segédleteket, 

melyek megalkotását a kódexben előírt normák érvényre juttatása érdekében 

szükségesnek lát. 

A kódexben kiemelt lényeges értékeket és elvárt magatartási formákat a vállalat a 

kidolgozási folyamat során határozza meg, és általában azon kérdések kapnak az etikai 

kódexben hangsúlyt, amelyek a vállalati megítélés szempontjából lényegesek, illetve 

amelyeket a vállalat kritikus kérdéseknek tart. Az etikai kódexek azon túl, hogy a vállalaton 

belüli érdekeltek felé kommunikálnak, imázs építő jelleggel is rendelkeznek, hiszen a külső 

érdekeltek vállalatról alkotott értékítéletét jelentős mértékben befolyásolják. 

A következő fejezetekben a külső irányultságú fenntarthatósági eszközökkel 

foglalkozom. Első körben a fenntarthatósági jelentéseket mutatom be részletesen. 

4.3.3.1 A fenntarthatósági jelentések 

A fenntarthatósági jelentés egy olyan, a vállalat által készített önbevallás, mely a 

pénzügyi jelentéseket kiegészítve a fenntarthatóság hármas követelményrendszerének 

tükrében feltárja a vállalat gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményét. 

A fenntarthatósági jelentések az érintettekkel való kommunikáció egy formáját jelentik. 

A fenntarthatósági jelentések publikálásával a vállalatok egy bizonyos reakciót kívánnak elérni. 

Ez az elérni kívánt reakció lehet: 

− pénzügyi befektetők vonzása és a részvényárfolyam stabilizálása. A nyílt és 

átlátható fenntarthatósági jelentés mérlegelhetőbbé teszi az adott vállalatba történő 

befektetéssel járó kockázatokat, redukálja a bizonytalansági tényezőt. Továbbá, 

bizonyos határig a fenntarthatósági jelentés készítése azt is jelenti, hogy a vállalat a 

fenntarthatósági követelményeket elfogadja, azokat igyekszik követni, ugyanis nincs 

olyan cég, amelyik az önkéntes jelentéstételt választaná, ha nem lenne biztos abban, 

hogy az megfelelően pozitív képet közvetít a vállalatról. Ezáltal a fenntarthatósági 

jelentést készítő vállalatok nemcsak a valós kockázatot, de a kockázat érzetet is 

csökkentik, vagyis nagyobb bizalmat sugároznak. 

− kedvezőbb feltételű hitelhez jutás. A bankok is átláthatóbb kockázat mellett tudnak 

hitelt biztosítani a fenntarthatósági jelentést készítő vállalkozásnak, és nagyobb 

bizalommal viseltetnek az ilyen cégek irányába. 
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− bizalom/imázs építése a fogyasztók/átlagemberek felé. Az érintettek némiképp 

betekinthetnek a cég belső folyamataiba, ezáltal a vállalat a megbízhatóság képét 

alakítja ki magáról, ennek folytán: 

o termékeinek piaci pozíciója erősödhet, 

o új piacokat hódíthat meg, 

o könnyebben talál megfelelő munkaerőt. 

A fenntarthatósági jelentés készítéséből a vállalat belső működésével kapcsolatos 

addicionális előnyök is származhatnak:  

− rávilágít olyan folyamatokra, problémákra, amelyek ezen jelentés készítése nélkül 

nem lettek volna felfedezhetők. 

− segít stratégiai módon összekapcsolni a vállalat elkülönült funkcióit, mint például a 

pénzügy, marketing vagy kutatás-fejlesztés. 

− növeli a vezetőség képességét, hogy felmérje a vállalat fenntarthatósági 

teljesítményét, és ezáltal központi szerepet játszik a legitimáció fenntartásában és 

erősítésében. 

Itt fontos megjegyezni, hogy a fenntarthatósági jelentések készítésének fenti elvárt 

reakciói – főleg a külső érintettekkel kapcsolatos előnyök – percepcionális kérdést alkotnak, 

ezért az átlag szemlélő tévedhet is, amikor egy vállalat felé nagy bizalommal viseltet. Ez alatt azt 

értem, hogy attól, hogy egy vállalat fenntarthatósági jelentést készít, még nem lesz 

fenntartható, ugyanakkor ezt a képet kelti az érintettek azon csoportjában, akik a részletek 

iránt nem elég fogékonyak. A probléma tehát itt az önbevallás és a vállalati érdekek 

ellentmondása között van. Példaként a Magyar Villamos Művek Csoportot említeném, melyik 

már hosszú ideje készít fenntarthatósági jelentést, és egyike azon kevés magyar cégnek (a 

KÖVET nyilvántartása szerint 90 magyar vállalatnak 

(http://www.kovet.hu/view/main/160.html) 48), amelyik ezzel a kérdéssel egyáltalán 

foglalkozik. A külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy a cég a fenntarthatóság keretein belül 

működik, fenntartható vállalkozás. Ugyanakkor egy tanulmány szerint, amely 65 európai vállalat 

ökológiai teljesítményét értékelte, az MVM -4,9 milliárd euró negatív fenntarthatósági értéket 

hozott létre, és ezzel az utolsó helyen szerepelt a felmérésben vizsgált tizenhárom közmű 

társaság között (hvg.hu, [2006.05.04.]). Az értékelés során azt az elvet követték, hogy egy 
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vállalat csak akkor hozhat létre értéket, ha a környezeti erőforrásokat hatékonyabban 

hasznosítja versenytársainál. Nem magyar vonatkozású példa a Shell vagy a British Petrol. 

Mindkét cég készít fenntarthatósági jelentést, mindkét cég büszkén - televíziós hirdetéseken 

keresztül - hirdeti, hogy internalizálta a fenntarthatóság követelményeit, ugyanakkor az előbb 

említett felmérés szerint, egyik cég sem éri el még az ötödét sem az EU-15 országok átlagos 

ökológiai hatékonyságának, vagyis ha a BP és a Shell rendelkezésére álló erőforrások az EU-15-

ök átlagos hatékonyságú vállalatainak rendelkezésére állnának, akkor ez 100 milliárd euróval 

magasabb GDP-t eredményezne. (hvg.hu, [2006.05.04.]). Ne feledkezzünk meg a British Petrol 

2010. tavaszi Mexikói öbölbeli balesetéről sem, amely kezelése kapcsán is számos kritika érte az 

energiaóriást. 

A fenntarthatósági jelentéseket ezért továbbra is sok kritika éri49: 

− Bonyolultnak tartják őket, hiszen sok esetben olyan tevékenységi mérőszámokról 

számolnak be, melyek egy átlagos ismeretekkel rendelkező, az adott iparágban nem 

jártas olvasónak értelmezhetetlenek. 

− Sokszor felmerült a mihez képest kérdése. Az adott vállalat által bemutatott 

mérőszám magas vagy alacsony? Ezt lehet esetleg jobban csinálni? 

− A jelentések terjedelméből kifolyólag a bennük foglaltak értelmezése nehézkes, a 

lényeg elveszhet bennük. 

− Nincsen meghatározva a pontos célcsoportjuk. Kiknek szólnak ezek tulajdonképpen, 

milyen információt kell, hogy tartalmazzanak? 

− Megbízhatóság/hitelesség kérdéses a fenntarthatósági jelentések tekintetében a 

kritikusok szerint, hiszen egy önbevallásról van szó, amit nem mindig ellenőriznek, és 

ha igen, akkor is bizalmatlanság övezi az auditorokat. 

− A vállalatok tulajdonképpen arról számolhatnak be, amiről akarnak, a közönség 

számára hozzáférhető információt, saját kedvük szerint szűrhetik. 

Itt jegyezném meg, hogy az utolsó kettő kritika relevanciája egyre csökkenő, mert létezik 

egy szabvány (GRI), amely mind az auditálást, mind pedig a jelentések tartalmát meghatározza. 

Egyre növekvő azon vállalatok száma, amelyek ezt az egységes jelentéstételi keretrendszert 

alkalmazzák, ezzel biztosítva a jelentéseik összehasonlíthatóságát, megbízhatóságát, és azt, 

hogy az adott vállalat tevékenységét minden lényeges kérdésre kiterjedően mutassák be az 
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érdeklődők számára. A szabványhoz kapcsolódó külső tanúsítási eljárások biztosítják az 

alkalmazás szabványosságát, illetve némely esetekben a leírtakat a valós teljesítménnyel is 

összevetik. A hivatkozott szabványról egy későbbi fejezetben írok részletesebben. 

4.3.3.2 A termékjelölők 

A termékjelölők archetípusa a márkajelzés50. Feladata a termék eredetiségének 

igazolása. A márka a gyártót és az értékesítőt is azonosítja, hiszen - ahogy Kotler és Armstrong 

írja (Kotler – Armstrong [1996], 283. old.) – a márka az értékesítő ígérete, hogy a 

szolgáltatásának vagy termékének tulajdonságai, előnyei a vásárlók számára azonosak és 

állandóak lesznek. A szerzők szerint a márka négy tulajdonsági szintet is jelenthet: 

− termékjellemzők: a márka először bizonyos termékjellemzőket juttat az emberek 

eszébe; 

− előnyök: a termékjellemzők mellett az áru használatából származó előnyök is a 

vásárlók eszébe juthatnak, és ahogy a szerzők mondják, a vásárlók nem 

termékjellemzőket, hanem az azokból származó előnyöket keresik; 

− értékek: a márkákkal bizonyos értékeket azonosítanak, ezek a vásárló 

értékskálájában is megtalálhatóak, vagyis egy adott márka választása a vásárló 

értékeit is azonosítja; 

− személyiség: a márka, az emberéhez hasonló személyiséggel is rendelkezik. 

Mivel a márka ennyi tulajdonságot testesít meg egyszerre, ezért a márka egy nagyon 

hatékony kommunikációs eszköz. Hallatán/láttán nagyon sok üzenet jut el egyszerre a 

célközönséghez. A márka segíti a vásárlást és mérsékli a vásárlással járó kockázatot (Vágási 

[2005], 146. old.) is azáltal, hogy megmondja a vásárlónak, hogy tulajdonképpen mit vásárol. A 

márkák nemcsak üzenetek, hanem állítások a termék tulajdonságairól, és akkor lehetnek 

sikeresek, ha ezeknek az állításoknak a termékek meg tudnak felelni. 

Az egyéb termékjelölők a márka analógiájára kerültek kifejlesztésre. De Boer szerint a 

termékjelölők állítások, melyeket az értékesítők helyeznek el termékeiken azért, hogy a 

vásárlókat bizonyos tulajdonságokról, jellemzőkről informálják. (de Boer [2003], 254. old.) A 

jelölők a márka tulajdonságszintjeinek mindegyikéhez hozzátesznek valami plusz 

tulajdonságot, ezzel erősítve és fejlesztve a márka tulajdonságait. A termékjelölők olyan 
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 Bennett szerint „A márka egy név, kifejezés, jel, szimbólum, vagy design vagy ezek kombinációja, amelynek célja, 
hogy azonosítsa egy értékesítő, vagy értékesítői csoport termékeit vagy szolgáltatásait, és megkülönböztesse 
azokat a versenytársakétól.” (idézi Kotler – Armstrong [1996], 283. old.) 
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különleges tulajdonságokat jelenítenek meg a különböző szinteken, amelyek a márkának nem 

egyértelműen a részei, a márkanév hallatán nem azonnal jutnak a fogyasztók eszébe. A 

termékjelölők jelenlétükkel kiegészítik a márka által közvetített információt, és az idő 

előrehaladtával beépítik az adott tulajdonságot a márka jellemzői közé.  

A termékjelölőknek több funkciója van: 

− Elsődleges funkciója a tájékoztatás: tájékoztatja a vásárlót a termék adott 

tulajdonságáról. 

− Szerepe van a döntés elősegítésében, hiszen olyan tulajdonságot testesít meg, 

amely a döntéshozatal szempontjából lényeges szerepet játszik, ezáltal 

versenyképesség növelő eszköz. 

− Hozzájárul ahhoz, hogy a márkáról az értékesítő céljainak megfelelő kép 

alakulhasson ki, építi a márka és a gyártó imázsát. 

− Versenyképesség kialakító, illetve erősítő eszköz. Van ahol a termékjelölő nélkül 

nem adható el termék, máshol egy magasabb vevőértéket jelez, ezzel erősítve a 

termék versenypozícióját. 

A termékjelölőknek két fajtája különböztethető meg, az önkényesen felhelyezett 

jelölők, illetve külső szervezet által odaítélt jelölők. Az önkényesen kialakított jelölőket a 

vállalatok maguk fejlesztik ki, teljesülésüket a termék piacra kerülése előtt senki nem ellenőrzi. 

Mivel kellően hivatalosnak hatnak ezért sok vásárlót képesek megnyerni. Ugyanakkor a vállalati 

hirdetésektől summásan fogalmazva csak annyiban térnek el, hogy a csomagoláson alkalmazzák 

őket. A hatóságok, és a vásárlók az ilyen termékjelölőket általában szkeptikusan ítélik meg, és 

igyekeznek hatósági oldalról használatukat keretek közé szorítani. 

A külső cégek általi tanúsítványok alapulhatnak bizonyos tagsági díjak befizetésén, vagy 

önbevalláson, de külső auditáláson is. A külső cégek által auditált termékjelölőknek a 

közvélemény sokkal nagyobb megbízhatóságot tulajdonít, mint az önkényeseknek. A külső 

szervezet által odaítélhető, általánosan elterjedt termékjelölők szerepe nemcsak a 

kommunikációban rejlik. Ezek motiváló erővel is bírnak a vállalatok számára, mert felhelyezésük 

feltételekhez kötődik. Azok a vállalatok, amelyek egy olyan piacon kívánnak sikeresen 

szerepelni, ahol az adott termékjelölő által képviselt terméktulajdonság fontos 

versenyszempont, motiváltak, hogy mindent megtegyenek azért, hogy ők is jogosultak legyenek 

a jelölő felhelyezésére. 
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Jelenleg számos termékjelölő létezik. Vannak, általánosak, azaz bármely termékre 

feltehetők, illetve vannak, szektorspecifikusak. Léteznek olyan termékjelölők, amelyek a termék 

technológiai jellemzőire utalnak, és vannak olyanok, amelyek a gyártási, előállítási folyamatra. 

Némely termékjelölő csak extra információként szerepel a csomagolásokon, mások 

megjelenítése – és/vagy az általuk képviselt tulajdonság teljesítése – kötelező. 

A termékjelölők elsősorban a fogyasztói piacokon játszanak fontos szerepet. Ez abból 

ered, hogy itt a vásárló és a gyártó/értékesítő nem kerül személyes kapcsolatba, így nincs 

lehetőség arra, hogy a fogyasztó az összes kérdésére személyre szabott választ kapjon. Hosszú 

magyarázatokra sincs lehetőség, a fogyasztók mindennapi vásárlásaik során annyi döntést 

hoznak, hogy nem tudnak minden egyes gyártónak alaposan utánanézni. Szükségük van tehát, 

egy olyan információhordozó eszközre, amely a számukra lényeges döntési szempontot ragadja 

meg egyszerűen, érthetően és kis befektetés mellett. 

 

A termékjelölők és a fenntartható fejlődés koncepciója 

A vállalatok akkor fogadnak be egy új, eddigi működésükre nem jellemző, ráadásul 

első körben inkább költségesnek mutatkozó értéket, ha az belátható időn belül számukra 

előnyöket nyújt (European Multistakeholder Forum on CSR [2004], 9. old.). Az előnyök 

jelentkezhetnek megnövekedett bevételben, vagy csökkenő költségekben. A fenntarthatósági 

termékjelölőknek a bevétel növelésében lehet szerepük; bár az sem kizárt, hogy az egyes 

termékjelölőkre való kvalifikáció során a vállalatok új technológiákat vezetnek be, ez lehetővé 

teszi költségeik csökkentését is. A növekvő bevétel elérésének útja a termékjelölők 

alkalmazásával úgy képzelhető el, hogy a bevizsgáltatás a piacra lépés feltétele. Így 

nélkülözhetetlen a vállalat számára, ha újabb vásárlókat szeretne megnyerni. 

A vásárlókat, a fenntartható termékek vásárlására akkor lehet megnyeri, ha a 

fenntarthatóságot kellően fontos értéknek tartják ahhoz, hogy két azonos jellemzőkkel 

rendelkező termék közül a fenntarthatót válasszák. Az ilyen döntést is csak akkor tudják 

meghozni, ha rendelkeznek információval arra nézve, hogy melyik termék mennyiben felel meg 

a fenntarthatóság követelményeinek. Az egyszerű fogyasztó információigényét aligha tudják a 

környezeti, társadalmi illetve fenntarthatósági jelentések kielégíteni, mert ezek értelmezése, 

összehasonlítása, és a döntés pillanatában történő előhívása nehézkes. A fogyasztóknak 
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egyszerűen dekódolható információra van szüksége, és a termékjelölők erre kiválóan 

alkalmasak. 

Mindezek alapján nem véletlen, hogy az Európai Unió – célul tűzve ki a fenntartható 

fejlődés megvalósítását – fontos szerepet tulajdonít a termékjelölőknek. Támogatásáról 

biztosít minden olyan kezdeményezést, amely átlátható és ellenőrizhető kritériumok mentén 

fejleszt ki termékjelölőket, illetve azok racionalizálásában vállal szerepet. (Európai Bizottság 

[2002], 15. old.) 

Blomqvist és Posner (Blomqvist – Posner [2004], 34-36. old.) háromféle stratégiát 

különböztet meg a tekintetben, hogy a társadalmi felelősségvállalás a márkastratégiába hogyan 

kerül integrálásra. Az integrált megközelítés szerint a márkastratégia a társadalmi 

felelősségvállalásra épül. Ezt a stratégiát akkor választják a vállalatok, ha olyan piacokon 

működnek, ahol a márkaválasztás fő szempontja a felelős üzleti gyakorlat. Nem nehéz belátni, 

hogy ebben az esetben a termékjelölőknek kiemelt szerepe van a kommunikáció 

szempontjából. Ha egy iparágban a márkaválasztás a felelősségvállaláson alapul, akkor nagy 

valószínűséggel nemcsak termékszinten és adott szegmens szempontjából várják el a 

felelősségteljes viselkedést, hanem vállalati szinten is. Így az ilyen stratégiát megvalósító 

vállalatok általában vállalati szintű jelölőket is alkalmaznak, és jellemző, hogy egyszerre több 

jelölő szerepel a csomagoláson. 

A szelektív megközelítés esetében a társadalmi felelősségvállalás nem vállalati szintű, 

hanem termékszintű. Azok a vállalatok alkalmazzák, amelyek nem nyújtanak minden téren 

kiemelkedően felelős vállalati magatartást, vagy több, eltérő célpiacot igyekeznek kiszolgálni, és 

a célpiacok csak egy jól elkülöníthető része mutat érdeklődést a fenntarthatósági értékek iránt. 

Ebben az esetben a vállalatnak csak bizonyos termékei rendelkeznek fenntarthatósági 

termékjelölőkkel, a használt termékjelölők is csak a fenntarthatóság bizonyos szegmensére 

vonatkoznak. 

Láthatatlan CSR stratégia értelmében a hangsúly nem azon van, hogy a vállalat 

társadalmilag felelős-e vagy sem, hanem azon, hogy a vállalat azt mennyire kommunikálja 

értékesítése céljából. Vannak vállalatok, amelyek nagyon jó fenntarthatósági teljesítménnyel 

rendelkeznek, de mivel olyan iparágban versenyeznek, ahol ez nem kiemelten fontos, a felelős 

üzleti magatartásukat „nem verik nagydobra”. Az ilyen cégek csak a kötelező termékjelölőket 

jelenítik meg. 
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Fenntarthatósági termékjelölők a gyakorlatban 

A fenntarthatósági termékjelölőket különböző módon lehet csoportosítani. A 

csoportosítás az alábbi tengelyek mentén végezhető el: 

− vállalatot tanúsító jelölő vagy terméket tanúsító jelölő; 

− fenntarthatósági jelölő vagy környezeti vagy szociális jelölő; 

− önkényes vagy külső fél által odaítélt;  

− önkéntes vagy kötelező;  

− eldöntendő kérdésre ad-e választ, vagy skála mentén besorol;  

− nemzetközi vagy nemzeti,  

− általános vagy iparági.  

Mindezek meghatározzák, hogy egy termékjelölőt mikor, hol, mely termékeken 

láthatunk viszont, milyen szerepet játszik a vállalat marketingstratégiájában. Természetesen 

nincs arra lehetőség, hogy a világ összes termékjelölőjét bemutassam, de a legismertebbeket 

igyekeztem az alábbi csoportosítás szerint (13. ábra) a 8.3 mellékletben összefoglalni.  

 

13. ábra A fenntarthatósághoz kapcsolódó termékjelölők 

Forrás: saját szerkesztés 

Mint az ábrából kitűnik, a fenntarthatósági termékjelölők terén a szociális és a 

környezeti aspektust megtestesítő jelölők elkülönülnek, és ugyan mindkét csoportban a 
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jelölők igyekeznek a másik aspektus egyes kérdéseit a szabályrendszerükbe integrálni, 

azonban fenntarthatósági termékjelölő nem létezik. A termékjelölők jelentős része a 

termékekre vonatkozó tanúsítást hordoz, ami nem jelenti azt, hogy a vállalat, amelyik az adott 

terméket értékesíti, működésében minden tevékenységét tekintve megfelel a fenntarthatóság 

kritériumainak. Ugyan a fenntartható fejlődés megvalósítása felé pozitív elmozdulást jelent, ha 

egy vállalat bizonyos termékeit a fenntarthatóság szabályainak megfelelően állítja elő, azonban 

a fenntartható fejlődés kiteljesítése érdekében fontos lenne az is, hogy fenntarthatósági 

szempontból a teljes vállalat tanúsítható legyen, és az általuk gyártott termékeken a tanúsító-jel 

megjelenjen. Ez természetesen feltételezi egy egységes vállalati fenntarthatósági szabvány és 

tanúsítási eljárás meglétét. Az átfogó CSR szabvány nemrégiben készült el, de egyelőre nem 

tanúsíttatható. Számos egyéb szabvány azonban létezik már, mely bizonyos, a fenntarthatóság 

kérdéskörébe illő kérdésekkel foglalkozik, és tanúsíttatható is. A következő fejezetben ezekkel 

foglalkozom. 

4.3.3.3 Fenntarthatósági szabványok  

Az európai vállalatok ahhoz, hogy megértsék fenntarthatósági szerepüket és 

feladataikat, vagy az EU Zöld Papírjához, vagy különböző, a kérdés szempontjából releváns 

szabványokhoz fordulhatnak. A Zöld Papír, mint arról korábban írtam, a vállalati 

fenntarthatóság kritériumait határozza meg. Megnevezi az integráció feltételeit, de nem 

definiálja azok pontos tartalmát, és konkrét integrációs mechanizmusokat sem határoz meg. A 

szabványok ezt a szerepet hivatottak betölteni, amennyiben kézzelfogható és konkrét 

rendszereket alkotnak az integráció elősegítésére. A szabványok ezen túl meghatározhatják a 

megfelelőség kritériumait, és biztosítják a vállalatok közötti összehasonlíthatóságot, a 

teljesítmény ellenőrzését, validálását. Kommunikációs szerepük sem elhanyagolható, hiszen a 

termékjelölőkhöz hasonlóan összefoglalóan határozzák meg, hogy a vállalat megfelel-e adott 

jellemzőknek, mint például a minőségi gyártás, a környezettudatosság vagy a biztonságos 

munkakörülmények. Míg a termékjelölők elsődleges célcsoportját a vásárlók/fogyasztók 

alkotják, addig a szabványok inkább a hatóságoknak, a non-profit érdekvédelmi szervezeteknek 

és a munkavállalóknak közvetítenek üzeneteket. Természetesen a vállalatok részéről erős a 

törekvés a szabványokban rejlő kommunikációs üzenet fogyasztók felé történő kiaknázására is, 

de ezt több szabvány (pl. az ISO 9001) is ellenjavallja azzal a hivatkozással, hogy a szabvány 

sosem egy terméket/szolgáltatást, hanem a vállalatot jellemzi. A következő fejezetekben 
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áttekintést nyújtok arról, hogy a különböző standardok hogyan segíthetik elő a vállalati 

felelősség felvállalását és kommunikációját. 

A minőségi és környezeti szabványok 

ISO 9001: A szabvány a minőség biztosításának menedzselésével foglalkozik, és 

meghatározza, hogy az egyes szervezeteknek mit kell tenniük ahhoz, hogy a vevők minőségre 

vonatkozó igényeit kielégítését. A szabvány arra kínál megoldást, hogy a vállalat miként lehet 

képes a vevői elégedettséget növelni, és teljesítményét e téren folyamatosan fejleszteni. 

(www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000.htm). Az ISO 

9001:2000 szabvány meghatározza a minőségügyi rendszer felépítésének rendszerét iparágtól 

és vállalati mérettől függetlenül (Topár [2005]). A vállalatok megfelelőség szempontjából 

külsőleg auditálhatók. Az ISO 9000 szabványcsoport többi szabványa speciális kérdésekkel 

foglalkozik, úgy mint a szóhasználat meghatározás, a dokumentáció és az oktatás. Az ISO 

9001:2000 így egy keretet nyújt a vállalati folyamatok olyan szisztematikus menedzseléséhez, 

amelynek eredményeként a végtermékek teljesítik a vevői elvárásokat. (www.iso.org) 

Az ISO 9001 a fenntarthatóság szempontjából lényeges kérdésekre is kitér, mint például 

a munkaerő menedzsment, a munkakörülmények, oktatás és munkahelyi infrastruktúra. Ezeket 

a kérdéseket ugyanakkor nem a vállalati felelősség oldaláról, hanem a minőség biztosításának 

szemszögéből tárgyalja. Nem azt mondja, hogy a vállalat azért biztosítson biztonságos 

körülményeket alkalmazottai számára, mert az etikai felelőssége, hanem azért, mert ettől az 

általa készített termékek minősége javulhat. Ugyanezen érvelés mentén követeli meg a 

különböző környezetvédelmi jogszabályok betartását. Indirekt módon, az ISO 9001 lehet a 

fenntarthatóság integrációjának eszköze, amennyiben a fenntarthatóságnak megfelelő 

termékek gyártása vevői elvárás. Ugyanakkor az ISO 9001 fenntarthatósági szemszögből inkább 

egy reaktív szabvány, mert a fenntarthatóság integrációjához az ilyen jellegű vevői elvárások 

meglétét követeli meg. Kommunikációs szempontból az ISO 9001 nem kötődik a 

fenntarthatósághoz, a szabvánnyal a minőségi megfelelés – még ha ez sok esetben téves 

feltételezés is, de ennek kifejtése jelen dolgozat határain túlnyúlik – asszociálható.  

 

ISO 14001: Az ISO 14000 szabványcsoport ugyanazt a szellemiséget és menedzsment 

elveket követi, mint az ISO 9001. A vállalatok dönthetnek úgy, hogy az ISO 9001-nek megfelelő 

vállalatirányítási rendszerüket alkalmazzák az ISO 14001 bevezetése során is. 
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Az ISO 14001 a környezetmenedzsment számos aspektusával foglalkozik, és 

meghatározza, hogy mit kell tenniük a vállalatoknak ahhoz, hogy a környezetre gyakorolt 

negatív hatásukat minimalizálják, és környezeti teljesítményükben folyamatos fejlődést 

mutassanak.  

Lévén, hogy az ISO 14000 a 9000-hez hasonló szellemiséget követ, ugyanúgy számos 

kiegészítő szabványból áll. Az ISO 14001:2004 határozza meg a környezeti menedzsment 

rendszer feltételeit, míg az ISO 14004:2004 általános útmutatásokat tartalmaz. További 

szabványok foglalkoznak bizonyos környezetvédelmi aspektusokkal, mint például a jelölők 

használata, a teljesítményértékelés, az életciklus elemzés, kommunikáció és auditálás. 

A többi ISO szabványhoz hasonlóan a 14001 sem határoz meg abszolút környezeti 

teljesítményi feltételeket, abban segít, hogy a vállalatok felmérhessék környezeti 

teljesítményük kulcsfontosságú kérdéseit. Segítségképpen felsorol néhány olyan aspektust, 

amely a vállalat számára relevanciával bírhat, mint például a légszennyezés, a vízgazdálkodás, a 

szennyvízkibocsátás és egyéb kérdések. Azt várja az implementáló vállalattól, hogy saját 

teljesítményindikátorokat határozzon meg, figyelembe véve a hatályos jogszabályokat és a 

folyamatos fejlesztés elvét. A szabvány bármely vállalatra alkalmazható iparágtól és mérettől 

függetlenül. (www.iso.org; Cascio [1998])  

Kommunikációs szempontból az ISO 14001 összefonódott a környezetbarát működéssel, 

– bár ez az asszociáció ugyanúgy helytelen, mint a minőségi gyártás ISO 9001 tanúsítással való 

azonosítása51. A szabvány jelenléte ugyanakkor azt jelentheti, hogy a vállalat valamilyen szinten 

foglalkozik tevékenysége környezeti hatásaival, és igyekszik teljesítményét folyamatosan 

fejleszteni. Környezeti szabvány lévén az ISO 14001 csak marginálisan kötődik a fenntarthatóság 

másik két aspektusához, a gazdaság és társadalom dimenzióihoz. 

 

EMAS: Az EMAS52 az Európai Unió környezetvédelmi szabványa, menedzsment eszköz a 

vállalatok számára, hogy felmérjék, bemutassák és javítsák környezeti teljesítményüket. 1995-

ös bevezetésekor ipari termelő vállalatok számára készült, 2001 óta azonban minden iparág 

vállalatai dönthetnek bevezetése mellett. Azóta az EMAS tovább szigorodott azáltal, hogy 

integrálta az ISO 14001-et, mint környezeti menedzsment rendszert és nagyobb hangsúlyt 
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helyezett az indirekt hatások figyelembe vételére, mint a pénzügyi szolgáltatások nyújtása vagy 

a tervezési döntések meghozatala.  

Az EMAS területi hatálya az Európai Unióra és az Európai Gazdasági Térség területére 

terjed ki, így csak az itt bejegyzett vállalatok tanúsíthatók EMAS szerint. Az EMAS szigorúbb az 

ISO 14001-nél, mert a tanúsítás nem vállalat, hanem telephely alapon történik, és a 

munkavállalók bevonásában, a beszámolásban és a teljesítmény fejlesztésében is komolyabb 

feltételeket támaszt. Az ISO 14001-hez hasonlóan nem határoz meg abszolút teljesítmény 

feltételeket, de a figyelembe veendő kérdéseket nagyobb terjedelemben tárgyalja, mint az ISO 

14001 (Herczeg [2002]; Európai Bizottság [2004]; http://ec.europa.eu/environment/emas/ 

index_en.htm; http://emas.kvvm.hu/). 

Az EMAS – ISO 14001-gyel szembeni szigorúbb feltételeinek köszönhetően, és mert az 

EMAS külső auditálás feltételezi az ISO 14001 némely részrendszerének alkalmazását – inkább 

egy olyan szabványnak tűnik, amelyet az ISO 14001-re való ráépítési céllal hoztak létre. Ezt az is 

alátámasztja, hogy számos EMAS tanúsított vállalat először az ISO 14001 szerinti tanúsításra 

tesz szert, majd ezt követően szerzi meg az EMAS tanúsítását. 

Kommunikációs szempontból az EMAS és az ISO 14001 között nincsen különbség, 

mindkettő a környezeti megfelelést közvetíti. 

 

Társadalmi Szabványok 

AA1000: A szabványt azzal a céllal dolgozta ki több száz szakértő, és a világ minden 

tájáról származó gazdasági, állami és társadalmi szervezet, hogy javítsa és fejlessze a vállalatok 

elszámoltathatóságát és általános teljesítményét azáltal, hogy a társadalmi és etikai 

beszámolásuk és auditálásuk javul. A szabvány abban segíti a vállalatokat, hogy azonosítani 

tudják stakeholdereiket, azok elvárásait internalizálják a vállalati érték- és célrendszerbe, és egy 

olyan rendszert dolgozzanak ki, amely teljesíti a CSR egyik alapvető elvárását: a nyílt és őszinte 

teljesítmény-beszámolást. 

A fenntarthatóság hármas dimenziójából az AA1000 a szociálishoz köthető. Mivel 

azonban érdekelti elvárásokkal is foglalkozik, közvetetten kapcsolódik a másik két dimenzióhoz 

is. Az AA1000 az ISO szabványokhoz hasonló szellemiségű, a folyamatos fejlődést és a 

rugalmasságot tartja lényegesnek. Nem határoz meg abszolút teljesítmény mutatókat, 

elvárásokat; a folyamatok kialakítására fókuszál. Azokat a folyamatokat határozza meg, amelyek 

ahhoz szükségesek, hogy a vállalat képes legyen teljesítményéről őszintén, és informatívan 
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beszámolni, és nem pedig azt, hogy milyen teljesítmény szintet kell a vállalatnak elérnie. Az 

érdekeltek és a vállalat összehozásakor a cél annak a meghatározása, hogy milyen 

teljesítménymutatók a lényegesek. 

Az AA1000 alapja lehet az EMAS bevezetésnek, hiszen az EMAS is különösen nagy 

hangsúlyt fektet az érdekeltek bevonására a teljesítménykritériumok és mérőszámok 

kidolgozása vonatkozásában. (The Institute of Social and Ethical AccountAbility [1999]) 

Az AA1000 külső auditáltathatósága révén kommunikációs üzenetet is hordoz, mert 

olyan vállalat képét kelti a közönségben, amelyik igyekszik társadalmi viszonylatban a 

felelősségét felvállalni. 

 

SA8000: A szabvány normatív jellegű, mivel teljesítendő követelményrendszert határoz 

meg a társadalmi felelősség kérdéskörére, például az emberi jogok vonatkozásában. Az 

előírások köre kiterjed a gyerekmunka, a kényszermunka, az egészséges és biztonságos 

munkakörülmények, az egyesülési szabadság, a munkavállalók szervezett védelme, a 

diszkrimináció, a munkaügyi megrovás, munkaidő szabályozás, a munka díjazása és a 

vállalatirányítási rendszer kérdésköreire. Az SA8000 kapcsolata a környezeti dimenzióval 

minimális, leszámítva az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosításának 

kötelezettségét (Social Accountability International [2001]; www.sa-intl.org/). 

Mivel az SA8000 olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek a fejlett világban törvényi 

alátámasztással bírnak, ezért az SA8000 tanúsítvány megszerzése elsősorban olyan vállalatok 

számára lényeges, amelyek fejlődő országokban is tevékenykednek. Ott ugyanis az állami 

szabályozás a fent említett jogok tekintetében, még nem kellően fejlett. Ezt a feltételezést 

Kerekes-Wetzker ([2007] 41. old.) is alátámasztja, amennyiben azt állítja, hogy a CSR bizonyos 

elemeinek és dimenziónak alkalmazása kultúrafüggő. 

Az SA8000 kommunikációs üzenete, hogy olyan vállalattal állunk szemben, mely 

tiszteletben tartja az alapvető emberi jogokat függetlenül telephelyének földrajzi 

elhelyezkedésétől. 

 

A környezeti és társadalmi szabványok között elhelyezkedő szabvány: OHSAS 18000 

Az OHSAS1800053 a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer 
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kialakításával foglalkozó szabvány. Attól függően, hogy a kérdéskört a környezeti dimenzióhoz 

vagy a munkaügyi szabványokhoz hasonlóan a társadalmiakhoz soroljuk, lehetséges az 

OHSAS18000 besorolása is. A szabvány segít a munkavállalókkal kapcsolatos kockázatok 

csökkentésében, és a munkahelyi egészség- és biztonsági rendszer fejlesztésében. A szabvány 

különösen nagy hangsúlyt fektet a folyamatok és politikák kialakítására. Az OHSAS18000 két 

elemből áll. A 18001 foglalkozik az egészségi és biztonsági helyzet és kockázatok felmérésével, 

míg a 18002 magyarázza meg a követelményeket és specifikációkat, és mutatja be, hogyan kell 

az integrációt végrehajtani. (http://www.18001.org/; http://www.ohsas-18001-occupational-

health-and-safety.com/) 

Kommunikációs szempontból az OHSAS bevezetése harmadik fél irányába demonstrálja 

a vállalat elkötelezettségét, hogy munkavállalóinak egészséges és biztonságos 

munkakörülményeket igyekszik biztosítani. Különösen kiemelt jelentősége van az olyan gyártó 

iparágakban, ahol a gyártási folyamat veszélyes körülmények között zajlik. Bár más szabványok 

is elvárják, hogy a vállalat egészséges és biztonságos munkakörülményeket biztosítson 

munkavállalóinak, az OHSAS18000 kiemelten ezzel foglalkozva a kérdéskörnek különös 

hangsúlyt ad. 

 

Dimenzió-integrált szabvány: GRI54 

A Global Reporting Initiative által kialakított keretrendszer célja, hogy általánosan 

elfogadott keretet biztosítson a vállalatok gazdasági, környezeti és szociális teljesítményéről 

történő beszámoláshoz. Mivel a fenntarthatóság mind a három dimenzióját figyelembe veszi, 

így dimenzió-integrált szabványnak nevezem. A szabvány meghatározza a beszámoló kialakítás 

tartalmi és minőségi alapelveit, amelyek nem új keletűek. Olyan elvek (pl. pontosság, teljesség, 

megbízhatóság, összehasonlíthatóság stb.), amelyek a vállalatok rendes éves beszámolását is 

meghatározzák. A GRI ezen felül a stratégiára és profilra, a vállalatirányítási megközelítésre, és a 

teljesítményre vonatkozó állandó beszámolási elemek meghatározásával is igyekszik segíteni a 

vállalati fenntarthatósági beszámolási folyamatot.  

A GRI szerinti beszámoló tartalmának kialakításakor a vállalatoknak saját 

tapasztalataikra és az érdekeltek elvárásaira kell támaszkodniuk. Ennek érdekében a GRI 

rendszeres érdekelti kapcsolatot és felmérést kíván meg. Annak következtében, hogy a 
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szabvány megnevez számos olyan teljesítményindikátort, amely lényeges lehet a vállalati 

működés szempontjából, a vállalat nem kerülheti el, hogy a fenntarthatósági szempontból 

lényeges kérdésekkel szembesüljön, azokat mérlegelje. Ez különösképpen igaz, ha a 

keretrendszert nemcsak informális „szamárvezetőként” használja a beszámolásához, hanem 

szeretné beszámolóját tanúsíttatni is. A beszámolásnak három szintjét különíti el a szabvány. A 

„C” szintű beszámolók kiterjedtsége a legkisebb, míg az „A” szintűek a legátfogóbbak. Pluszjel 

jelöli, hogy a beszámoló tartalmát külsős szervezet ellenőrizte.(Global Reporting Initiative, 

2006) 

Beszámolási szabvány lévén, a GRI közvetetten feltételezi, hogy a vállalatok integráltak 

olyan környezeti és társadalmi szabványokat, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy a 

fenntarthatóságnak megfelelően működjenek. A GRI csak kiemeli a fenntarthatóság 

szempontjából lényeges kérdéseket, de nem biztosít eszközt azok integrálásához, ezt a 

feladatot más szabványokra bízza. 

Kommunikációs szempontból a GRI szerinti külső auditálás a beszámoló 

megbízhatóságát, és összehasonlíthatóságát indukálja, hiszen a tanúsító azt ellenőrzi, hogy a 

jelentés 

− méltányosan és kiegyensúlyozottan mutatja-e be a szervezet teljesítményét, a 

jelentésben szereplő adatok hitelesek-e, és a tartalom-kiválasztási folyamat 

megfelelő volt-e.; 

− készítői milyen mértékben alkalmazták a GRI Jelentéstételi Keretrendszert 

(beleértve a Jelentéstételi alapelveket) a jelentéskészítés folyamata során. 

 

A fenntarthatósági szabványok összehasonlítása és a nemrégiben megjelent CSR szabvány 

Mielőtt rátérnék a fentiekben bemutatott szabványok összehasonlítására, szeretném 

megjegyezni, hogy elemzésem korántsem fedi le a fenntarthatósághoz kapcsolódó valamennyi 

szabványt. Nem ejtettem szót a szektorspecifikus szabványokról, mint például az ISO 16949, 

amelyik az autóipari beszállítók minőségirányítási szabványa, illetve az olyan részkérdéseket 

szabályozó szabványokról, amelyek csak bizonyos iparágakban dolgozók számára bírnak 

relevanciával, mint például az ISO22000, amely élelmiszerbiztonság irányítási rendszer. A 

kihagyás indoka, hogy igyekszem elemzésemet is szektorfüggetlenül végezni. 
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A szabványok összehasonlítását az 5. táblázat tartalmazza, mely néhány kiemelt 

aspektusból elemzi a szabványokat. A kapcsolódó vállalati tevékenység alapját Suggett és 

Goodsir korábban bemutatott, a fenntartható fejlődés vállalati integrációs folyamatát 

részletező ábrázolása adja. A fenntarthatósági dimenzió a koncepció 3 aspektusára (környezeti, 

gazdasági és társadalmi) utal. A mérés/mutatószámok sor azt vizsgálja, hogy a teljesítmény 

értékelés alapjául szolgáló indikátorokat a szabvány maga határozza meg, vagy a vállalat saját 

belátása alapján alakíthatja ki. Általánosságban elmondható, hogy a folyamatorientált 

szabványok nem, míg az eredményorientáltak normatívak a mutatószámok meghatározása 

vonatkozásában. 

5. táblázat A fenntarthatósági szabványok összehasonlítása 

 ISO 9001 ISO 14001 EMAS AA1000 SA8000 OHSAS 
18000 

GRI 

Témája Minőségirá-
nyítás 

Környezet-
menedzsmen
t 

Környezet-
menedzsmen
t 

Társadalmi és 
etikai 
beszámolás 

Társadalmi 
felelősség 

Egészséges- 
és 
biztonságos 
munkakörül-
mények 

Fenntartható
-sági 
beszámolás 

Vállalati 
tevékenységi 
terület 

Vállalatirá-
nyítási 
rendszer 

Vállalatirá-
nyítási 
rendszer 

Vállalatirá-
nyítási 
rendszer 

Vállalatirá-
nyítási 
rendszer 

Teljesítmény-
értékelés, 
eljárási 
kódexek 

Vállalatirá-
nyítási 
rendszer 

Beszámolás 
és 
teljesítmény-
értékelés 

Fenntartható
-sági 
dimenzió 

Csak 
közvetetten 
kapcsolódik a 
fenntartható
-sághoz 

Környezeti Környezeti Elsődlegesen 
társadalmi, 
másodlagosa
n környezeti 
és gazdasági 

Társadalmi– 
főleg 
munkaügyi  

Környezeti 
vagy 
társadalmi 

Mind a 
három 

Jelleg Nem 
normatív 

Nem 
normatív 

Nem 
normatív 

Nem 
normatív 

Normatív Nem 
normatív 

Némely 
normatív 
vonatkozás, 
pl. a mutató-
számok egy 
része 
alapvető 

Külső audit Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

Mérés/ 
Mutató-
számok 

Vállalat által 
meghatáro-
zott 

Vállalat által 
meghatáro-
zott 

Vállalat által 
meghatáro-
zott 

Vállalat által 
meghatáro-
zott 

Adott Vállalat által 
meghatáro-
zott 

Adott 

Orientáció Folyamat Folyamat Folyamat Folyamat Eredmény Folyamat Eredmény 

Területi 
vonatkozás 

Globális Globális EU/EGT Globális Globális Globális Globális 

Forrás: Ransburg – Vágási [2007b] kiegészítve 

A szabványok elemzése rávilágított, hogy egyes standardok a fenntarthatóság csak egy 

bizonyos dimenziójával foglalkoznak, míg mások megpróbálják mindhárom dimenziót 

integrálni, de nem térnek ki a vállalati tevékenységi folyamat minden elemére. 

Következésképpen, ha egy vállalat a fenntarthatósági elveket teljes körűen integrálni szeretné, 

fenntarthatósági rendszerét több szabvány alapján tudja kiépíteni, amennyiben azok egymással 

kompatibilisek. A fenti szabványokra ez általánosságban elmondható. 
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A 14. ábra azt mutatja be, hogy az egyes szabványok miként épülhetnek egymásra. Egy 

standard akkor szerepel kiemelten egy vállalati folyamat mellett, ha lényegileg ahhoz az 

elemhez kapcsolódik, míg halvány az ábrázolás ott, ahol van szerepe, de nem ez adja fő 

relevanciáját. AA1000 és az OHSAS18000 részben környezeti és részben társadalmi szabványok, 

míg az AA1000 főleg a szociális aspektushoz kötődik az OHSAS18000 besorolása nem ilyen 

egyértelmű. A nyilak szoros összefüggést jelölnek két egymástól független szabvány 

vonatkozásában. Az AA1000 és a GRI közötti összefüggés abból ered, hogy az AA1000 segítheti 

egy olyan vállalatirányítási rendszer kialakítását, mely a GRI-nek megfelelő fenntarthatósági 

jelentést eredményez.  

 

 

14. ábra Fenntarthatósági szabványok kapcsolata 

Forrás: Ransburg – Vágási [2007b] kiegészítve 

 
CSR szabvány: ISO26000 
 

Felismerve az igényt egy átfogó CSR szabványra, az ISO jelentős számú érdekelt 

részvételével létrehozta az ISO26000 szabványt, amely 2010. novemberében jelent meg. Az 

ISO26000 irányvonalakat kíván nyújtani a vállalati társadalmi felelősség felvállalásának 

kérdéskörében. Alapját „best practice” esetek nyújtják. Konzisztens az ENSZ és annak 

szervezetei (pl. ILO) által már létrehozott egyezményekkel, ugyanakkor a szabvány nem 
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tanúsíttatható. A szabvány célja, hogy úgy segítse a CSR vállalati átvételét, hogy közben az 

önkéntesség elvét nem veszélyezteti, és nem szab gátat a vállalati kreativitásnak sem. 

A szabvány célja, hogy 

− segítse a vállalatokat társadalmi felelősségük felvállalásában úgy, hogy 

figyelembe veszi az országok közötti kulturális, társadalmi, környezeti, jogi és 

gazdasági különbségeket. 

− a társadalmi felelősséget gyakorlati aspektusból ragadja meg, segítse az érdekelti 

kapcsolatok kiépítését és növelje a beszámolók és egyéb CSR kommunikációs 

anyagok hitelességét.  

− kiemelje a teljesítményeket, és folyamatos fejlődést indukáljon. 

− növelje a vásárlók és egyéb érdekeltek elégedettségét és bizalmát a vállalatok 

irányába. 

− figyelembe véve az állami szabályozásokat és nemzetközi egyezményeket egy 

közösen elfogadott szóhasználatot alakítson ki. 

− növelje a CSR fogalmának ismertségét. (http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/ 

management_and_leadership_standards/social_responsibility/sr_iso26000_overvie

w.htm) 

Az ISO26000 a társadalmi felelősség valamennyi kérdéskörére kitér: emberi jogok, 

munkáltatói gyakorlat, környezetirányítás, fair magatartás, fogyasztói kérdések, társadalmi 

együttműködés (http://www.iso.org/iso/sr_schematic-overview.pdf), ezzel teljessé teszi az ISO 

szabványok fenntarthatósági lefedettségét. Ugyanakkor a külső auditálás hiánya a szabvány 

megbízhatóságát korrodálhatja, amennyiben sok olyan vállalat kezdi alkalmazni, amelyekről 

később kiderül, hogy nem is annyira felelősek a társadalmi kérdéskörök tekintetében. A 

kulturális differenciálás kérdése szintén kétségessé teszi a szabvány imázs építő erejét. Ennek 

hatására elképzelhető ugyanis, hogy a fejlődő világban dolgozó munkavállalók helyzete semmit 

nem változik a szabvány bevezetése után sem. 

4.3.3.4 Egyezmények, szervezetek 

Az egyezmények/szervezetek közül azokat kívánom kiemelni és bemutatni, amelyek 

nemzetközileg elterjedtek, van magyar vonatkozásuk, vállalatok által is aláírhatóak, vállalati 

részvétellel készültek és bármely vállalat dönthet úgy, hogy csatlakozik az egyezmény aláírói 

körébe. Természetesen ezen egyezményeken kívül számos makroszintű egyezmény létezik, 
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amelyekhez állami szinten lehet csatlakozni (pl. Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata 1948). 

Az állami egyezmények csak közvetetten, a jogi szabályozáson keresztül befolyásolják a vállalati 

működést, és kommunikációs jelentőségük vállalati szempontból nincsen. 

A vállalati egyezmények kommunikációs ereje szintén az imázsépítésben rejlik. 

Üzenetet hordoznak a kérdéskör iránt fogékony munkavállalók, hatóság és érdekvédelmi 

szervezetek felé. Az egyezmények azáltal, hogy szervezeti formát is öltenek, bizonyos szintű 

lobby-erővel is bírnak, amelynek következtében az egyezmény aláírói képesek a kérdéskör 

általános felfogását, a saját szempontjaik szerint formálni. Második kiemelendő eleme az 

egyezményeknek, illetve a keretükben rendezett eseményeknek, hogy erős médialefedettséget 

érnek el, és komoly „üzenet” terjesztési képességgel rendelkeznek. Így az egyezmény aláírója 

úgy juthat publicitáshoz, hogy ezt nem kell önerőből szerveznie, és erre költenie. Az 

egyezmények aláírásához gyakran egy logó használati klauzula is társul, és ebben az értelemben 

az egyezmény védjegye „kvázi” termékjelölőként viselkedik, a nevéhez kapcsolódó 

imázsjellemzők a vállalatra is átragadnak. Ezt nevezik a marketing szakirodalomban az 

imázstranszfernek. Végül, de nem utolsó sorban az egyezmények információ cserére szolgálnak 

a tagok körében, akik ezek által tanulhatnak egymástól. 

Az egyik legismertebb vállalati fenntarthatósági témájú egyezmény az ENSZ Global 

Compact (Globális Egyezmény). A vállalati politikák vonatkozásában fogalmaz meg 10 alapelvet 

az emberei jogok, a munkaügyi kérdések, a környezet és a korrupció vonatkozásában. Az 

egyezményhez bármely vállalat szabadon csatlakozhat (hazánkban pl. MOL, Magyar Telekom 

stb.). A csatlakozás feltétele, hogy felső vezetői szinten a vállalat deklarálja, hogy elfogadja és 

napi működése, döntéshozatala, külső kapcsolatai során követi és aktívan hirdeti az egyezmény 

10 alapelvét. (http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/GC_brochure_FINAL. 

pdf) A csatlakozás anyagi ráfordítással is jár, így nem meglepő, hogy az egyezményhez a 

nagyobb multinacionális vállalatok csatlakoznak inkább. 

Global Sullivan Principles (Átfogó Sullivan Elvek) a Társadalmi Felelősségvállalásért 

olyan vezetési elvek gyűjteménye, mely az emberi jogok, a diszkriminációmentes munkaerő 

alkalmazás, az egészséges és biztonságos munkafeltételek és a tisztességes verseny 

kérdéskörére vonatkozik. A csatlakozás szintén elkötelezettség alapú. Minden csatlakozott 

szervezettől elvárás, hogy az éves jelentési tevékenységben aktívan részt vegyen. Számos nagy 

multinacionális vállalat (pl. PepsiCo., Visteon), amelyik magyarországi tevékenységgel is 

rendelkezik, csatlakozott az elvekhez. (http://www.globalsullivanprinciples.org/principles. 
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htm) Az elvek ismertsége hazánkban ugyanakkor a korábban említett ENSZ Globális 

Megállapodáshoz képest alacsonyabb. 

Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért 2005-ben alakult, a nemzetközi 

üzleti szervezet, a World Council for Sustainable Development (WBCSD), magyar tagjaként. A 

nemzetközi hálózatnak az a célja, hogy a fenntartható fejlődés koncepcióját és megvalósítását 

elősegítse a tagvállalatok és más üzleti vállalkozások számára. Egyúttal konzultációs fórumként 

is szolgál az elkötelezett vezetők és szakértők részére. Rendelkezésre álló eszközeikkel a 

tagvállalatok aktívan részt vesznek a Tanács munkájában, igyekeznek a munkájukban 

alkalmazott eljárásokba beépíteni a fenntarthatóság elveit, valamint másokkal megosztani 

tudásukat és tapasztalatukat. A tagság jelzi a támogatás melletti elkötelezettséget és a vezető 

szerep betöltésére irányuló szándékot, Magyarországon és a régióban egyaránt. 

(http://www.mol.hu/hu/a_molrol/sd/a_vallalatcsoport_iranyitasa/kulso_kezdemenyezesekkel_

kapcsolatos_vallalasok/) 

 

Két kifejezetten magyar vonatkozású egyezmény/szervezet: 

HBLF (Hungarian Business Leaders Forum): A magyar üzleti vezetők, nemzetközi 

vegyesvállalatok magyar vezetői és más magyarországi befolyásos üzletemberek non-profit 

szervezete és képviseleti testülete. A Fórum elkötelezett az olyan üzleti gyakorlat támogatása 

mellett, amely üzleti szempontból és társadalmilag is hasznos, ezáltal segítve a fenntartható 

fejlődés megvalósulását Magyarországon. A Károly herceg személyes kezdeményezése folytán 

1992-ben alapított Hungarian Business Leaders Forum célja ezen kérdések megoldása a Prince 

of Wales International Business Leaders Forum partnerszervezeteként. 

KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért 1995 alakult azzal a céllal, hogy a 

környezettudatos üzleti vezetést közvetíti a vállalatok felé. Fő tevékenysége a megelőző 

környezeti megoldások támogatása, valamint az információ-áramlás biztosítása, elsősorban az 

üzleti szektorban. Célja a környezettudatos üzletirányítás elősegítése, új lehetőségek 

felkutatása az ipari környezeti hatások csökkentése érdekében, továbbá ennek 

versenyelőnyként történő kihasználása. Tagjai nem "zöld mintavállalatok", de felelősséget érző 

cégek, akik működésüket is ezen szempontok szerint alakítják, alkalmazzák és terjesztik a 

környezettudatos vállaltirányítás eszközeit és módszereit. 

(http://www.kovet.hu/view/main/4.html) 
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A fent részletezetteken felül természetesen léteznek még a szelekciós kritériumomnak 

megfelelő egyéb vállalati egyezmények, de ezek vagy nem szektorfüggetlenek vagy nem bírnak 

hazánkban jelentős számú vállalati támogatóval.55 

Az egyezmények bemutatásával dolgozatom elméleti részének végéhez értem. A 

dolgozatom további részében a fenntartható fejlődés hazai gyakorlati megvalósításával 

foglalkozom. 
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 A további egyezmények bemutatás: Angyal Ádám [2008]: A felelős vállalat szindróma 
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5 A hazai nagyvállalatok CSR kommunikációjának vizsgálata 

5.1 Hazai CSR kutatások 

Az elméleti háttér bemutatását követően most rátérek a hazai nagyvállalati gyakorlatra. 

Lévén, hogy dolgozatomban a fenntartható fejlődés vállalati integrációját a kommunikáció 

tükrében vizsgálom, a vizsgálathoz olyan vállalati kört választottam, amelyik élen jár a 

fenntartható fejlődés kommunikációja vonatkozásában. A nagyvállalatokat ítéltem e 

szempontból megfelelőnek. Megjegyzem, hogy a lokálisan működő, biotermelésben érdekelt 

mikro-, kis- és középvállalatok feltételezhetően kisebb környezetterhelést okoznak, és 

fenntarthatóbban működnek a nagyvállalatoknál, de kommunikációs aktivitásuk elenyésző, 

hiszen nem rendelkeznek elegendő anyagi erőforrással ahhoz, hogy a fenntarthatóságról sokat 

és széleskörűen kommunikáljanak. A disszertációk egyik lényegi követelménye, hogy 

össztársadalmi szempontból kiemelt hatással rendelkező kérdéskört vizsgáljanak. A hazai 

nagyvállalatok környezeti hatása jelentős, ezért a vizsgálat elvégzése ebben a körben 

mindenképpen indokolt. Formalizáltan – gondolok itt a különböző szabványok alkalmazására, és 

a kommunikációs eszközök alkalmazására – a nagyvállalatok élen járnak a fenntartható 

fejlődés kommunikációjában. Ezen állításomat a következőkre alapozom:  

− A GKI 2008-ban a legalább 20 főt foglalkoztató hazai vállalatok körében végzett 

országos reprezentativitású felmérése szerint a CSR integráció mértéke a 250 fő 

felett foglalkoztató vállalatok esetében az átlagot szignifikánsan meghaladó volt 

(GKI [2009], 70.old).  

− A KÖVET által 2010. októberben nyilvántartott 90 fenntarthatósági, társadalmi 

felelősségi vagy környezeti jelentést publikáló vállalat 75,6%-a nagyvállalat (250 fő 

alkalmazott felett) volt (http://www.kovet.hu/view/main/160.html). 

− A Kantar Média (korábban TNS Média Intelligence) Adex Spot adatbázisa szerint 

2008 100 legnagyobb hirdetője, mind nagyvállalat56, és az első 200-ban is csak 

néhány közepes méretűnek számító cég fordul elő. 

Az említett vállalati csoport élenjáró szerepét a téma vonatkozásában mi sem mutatja 

jobban mint, hogy több kutatás is felmérte a nagyvállalatok hozzáállását a fenntartható fejlődés 

vállalati integrációjához. Jelen fejezetben ezeket a kutatásokat mutatom be röviden.  

                                                 
56

 Az EU értelmezését alapul véve a 8.4 mellékletben részletezett módon 
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5.1.1 Világbank (2005)57 

2005-ben a Világbank személyes interjús felmérést végzett a magyarországi 

vállalatvezetők körében a CSR vállalati értelmezésével kapcsolatban. A válaszadók 

általánosságban úgy értelmezték a CSR lényegét, mint az érvényben lévő szabályozásnak való 

megfelelést, etikus viselkedést, a környezet védelmének biztosítását. Nem sorolták a CSR 

témaköréhez a társadalmi egyenlőtlenségek javítását, vagy a társadalmi párbeszédhez való 

elkötelezettséget. A felmérés szerint a CSR leglényegesebb korlátját a társadalmi 

felelősségvállalás gyakorlatba ültetésének költségei és a megfelelő szabályozás hiánya jelentik. 

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy ugyan a vállalatok társadalmi felelősségvállalásra 

fogékonynak ítélik magukat, de vállalati kultúrájukat elsősorban piacorientáltnak és 

versenyszemléletűnek látják, és gyakran hiányolják a gazdasági ösztönzéseket és 

szabályozásokat, melyek a vállalati kultúrát egy nagyobb mértékű társadalmi felelősségvállalás 

felé mozdítaná el. A válaszadók tisztában voltak a CSR alkalmazásának önkéntességével, 

ugyanakkor úgy érezték, hogy a kormány, illetve más felek egy ösztönzőbb környezet 

kialakításával növelni tudnák a vállalatok elkötelezettségét. 

5.1.2 AmCham (2006)58 

A Braun & Partners a magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamarával (AmCham) 

együttműködésben végzett kutatást magyarországi vállalatvezetők részvételével a vállalatok 

társadalmi felelősségvállalásáról. A kutatási eredmények azt mutatták, hogy a magyarországi 

vállalatvezetők már felismerték a társadalmi felelősségvállalás jelentőségét. A CSR egyre 

gyakrabban kapott szerepet a vezetői döntéshozatal és a kommunikációs tevékenység során, az 

etikus vállalati magatartás pedig a versenyképesség fontos tényezőjévé vált. A megkérdezett 

vezetők többsége számára a társadalmi felelősség nem pusztán marketing vagy PR-tevékenység 

volt, hanem több területet átfogó, komplex vállalatirányítási kérdés. A vezetők abban a 

kérdésben is egyetértettek, hogy a társadalmi felelősségvállalás hosszú távon jobb pénzügyi 

eredményeket biztosíthat, így a társadalmi felelősségvállalást nem szabad költségként kezelni, 

hanem profitnövelő tényezőként kellene rá tekinteni. A társadalmi felelősségvállalás jelentése 

kapcsán nem mutatkozott egyetértés. Gyakran szponzorációs és adományozási tevékenységet 

értettek alatta. Az AmCham a fogyasztók körében is végeztetett kutatást. E szerint a fogyasztók 
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 A kutatást Mazurkiewicz [2005] alapján mutatom be. 
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 A fejezet megírásakor nagyban támaszkodtam az AmCham [2006] forrásmunkára. 
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a legfontosabb felelősségvállalási tevékenységnek az alkalmazottak iránti elkötelezettséget 

tekintették. A munkavállalók vállalati működésbe történő beleszólását rangsorolták a második, 

míg a környezettudatos működést a harmadik helyre. Bár a fogyasztók fontosnak tartották, 

hogy a vállalatok felelősséget vállaljanak, csak a vállalatok egynegyedéről gondolták, hogy azt 

valóban meg is teszik, és elégedetlenek voltak a vállalatok CSR teljesítményével.  

5.1.3 Az Emberi Jogok Nemzetközi Szövetsége kutatásának magyarországi felmérése 
(2006)59 

Kutatás keretében mélyinterjús felmérést végeztek vállalatvezetők és szakszervezeti 

vezetők körében. A felmérés szerint CSR politikát a vállalatok leginkább a hírnevük és imázsuk 

javítása érdekében alkalmazzák, és szándékuk, hogy megerősítsék szociális felelősségüket, 

érzékenységüket az ügyfeleik, fogyasztóik vagy befektetőik előtt. A kutatási jelentés ezzel a 

szándékkal magyarázza, hogy a cégek CSR osztálya vagy képviselője általában a vállalatok 

kommunikációs részlege alá tartozik. A humán erőforrás részlegek többsége is foglalkozik a CSR-

rel a kutatás szerint. Ennek célja, hogy a CSR politikán keresztül gondoskodjanak a munkaerő 

ellátásról. A CSR-politika keretein belül végrehajtott szponzoráció, jótékonykodás teljesen piac-

orientált módon történik.  

A kutatás kiemeli még, hogy a vállalatok a CSR-politikát a fenntartható fejlődés 

koncepciója alatt definiálják, elfogadva a fenntarthatóság hármas szempontrendszerét 

(gazdasági, szociális és környezeti). 

5.1.4 Terra Idea (2006)60 

A kutatók a 100 legnagyobb vállalkozás online CSR kommunikációját egy 

indikátorrendszer segítségével vizsgálták. Az indikátorrendszer több részterületre bontva 

vizsgálta a honlapok CSR tartalmát és megjelenését. Az egyes részterületeket fontosságuk 

alapján eltérő súlyokkal ruházták fel, és ez alapján felállították a Top100 magyarországi 

vállalkozás online CSR kommunikációs sorrendjét. A kutatás főbb eredményei: 

− A 100 legnagyobb cég közül 16 egyáltalán nem rendelkezett magyar nyelvű 

honlappal. 
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 A fejezet megírásakor nagyban támaszkodtam az FIDH [2006] forrásmunkára. 
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 A fejezet megírásakor nagyban támaszkodtam a Terra Idea [2006] forrásmunkára. 
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− A 80 vizsgált honlap közül 20 esetben nem találtak semmilyen CSR utalást, amely 

azt jelentette, hogy összességében a 100 legnagyobb magyar vállalat közel 40%-a 

nem foglalkozott a CSR webes kommunikációjával. 

− A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos múltbeli információk 13 honlapon 

voltak megtalálhatóak, letölthető CSR tartalom 11 honlapon volt elérhető. 

− Egyetlen honlapon sem volt lehetőség arra, hogy az érdeklődők véleményüket 

kifejtsék. 

− Az ágazati rangsor élén a telekommunikációs szolgáltatók álltak átlagosan 66%-os 

eredménnyel, majd ezt követték a közműszolgáltatok és vegyipari cégek. A vizsgált 

vállalatok átlagosan 36%-os eredményt értek el. A legjobb eredményt, 84%-ot a 

Magyar Telekom érte el. 

5.1.5 A Demos Magyarország Alapítvány Kutatása (2007)61 

A Demos Magyarország Alapítvány „Több, mint üzlet: vállalati társadalmi 

felelősségvállalás – társadalmi és környezeti szempontok integrációja az üzleti működésbe” 

címmel végzett kutatást. A kutatás irodalom feldolgozás keretében írja le, hogy a vállalati 

társadalmi felelősség hogyan érint olyan társadalmi viszonyokat, mint a civil szféra és a 

kormányzat, a vállalatok és a szakszervezetek, valamint a civil szféra és a vállalatok kapcsolata. 

A szerzők elemezték az Európai Unió szerepvállalását és a CSR gyakorlatának regionális 

különbségeit, külön kitérve a közép-kelet-európai régióban mutatkozó eltérésekre. A 

nemzetközi kitekintést követően a vállalati társadalmi felelősségvállalás gyakorlatának hazai 

bemutatására is sor kerül, különös tekintettel a hazai törvényhozási keretre, intézményi 

szereplőkre, a legjellemzőbb eszközökre, módszerekre. 

A Demos kutatásának a jelen disszertáció szemszögéből különösen érdekes a 

Magyarországi helyzetre írt következtetése, miszerint a magyar vállalatok jelentéstételi 

gyakorlata viszonylag alacsony. Ez a jelenség a kutatók szerint azzal magyarázható, hogy a 

vállalatok társadalmi felelősségével kapcsolatos információigény nem jelentkezik sem a 

közvélemény, sem a sajtó, sem a kormányzat részéről. Nyugat-Európában a CSR fogyasztói 

nyomásra alakult ki, Kelet-Közép-Európában a sajtónak kellene a meghatározó szerepet 

magához ragadni, de a társadalmi ösztönzők és a média nyomásának hiánya jellemző. 
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 A fejezet megírásakor nagyban támaszkodtam a Demos [2007] forrásmunkára. 
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5.1.6 ENSZ Fejlesztési Programjának kutatása (2007)62 

A kutatás 40 vállalat és 15 kormányzati és civil szervezet képviselőjének mélyinterjús 

megkérdezésével zajlott. A kutatás jelen disszertációhoz kapcsolódó főbb eredményei a 

következők. 

A vizsgálat idején 44 magyar vállalat publikált rendszeresen CSR, fenntarthatósági, 

környezetei vagy társadalmi jelentést. Néhány nagyvállalat nem fordította le CSR jelentését 

magyarra, így nem adva teret a „stakeholder”-ek reakciójának. A 40 vizsgált vállalat közül 14 

adott már ki CSR, környezeti vagy fenntarthatósági jelentést (ebbe beletartoztak azok is, akik az 

anyavállalat számára szolgáltattak adatokat a globális jelentéshez. Ezekben az esetekben 

általában nem készült speciális magyar vagy regionális jelentés). Ezek közül 9 CSR, 5 pedig 

környezeti jelentés volt, de csak egy pár volt fellelhető magyar nyelven is. 

A külső minősítő szervezetek szolgáltatásait csak néhányan használták, a 

megkérdezettek 74%-a nem is tervezte, hogy a jövőben igénybe venné ezeket. A GRI jelentési 

iránymutatását a kutatás idején még csak összesen 6 vállalat használta hazánkban. 

A nemzetközi szabványok a kutatás idején még nem igazán terjedtek el 

Magyarországon. Az ISO 9001 és 14001 minősítés gyakoribb volt, mint az EMAS vagy az SA8000. 

A kisebb cégek és az állami tulajdonú vállalatok túl drágának tartották a minősítések 

megszerzését és fenntartását, ráadásul a magyar piac szereplőit nem igazán érdekelte a 

minősítés megléte vagy hiánya. 1140 vállalat rendelkezett ISO 14001 minősítéssel 2006-ban, 8-

an regisztráltak az EMAS rendszerében, és csak 5 használta az EFQM modellt. A válaszadók 

véleménye szerint sem a fogyasztók, sem a vállalatok nem bíztak a külső minősítésben. A 

legtöbb válaszadó nem is ismerte a minősítő cégeket és szolgáltatásaikat. Azok viszont, akiknek 

külföldi partnereik voltak – ezek többnyire beszállító cégek – rá voltak kényszerítve a 

sztenderdek használatára. Mivel az ő számuk növekvő, a válaszadók a jövőben a sztenderdek 

nagyobb elterjedését prognosztizálták. 

Magyarországon a felelős tevékenység fő motívuma a reputáció növelése, az imázs 

javítása volt. A környezetvédelem területén a potenciális költségmegtakarítás is fontos szerepet 

játszott. A vállalatok a viszonylagosan rossz gazdasági helyzetet és a pénzügyi források hiányát 

említették, mint a CSR terjedésének legfőbb akadályát. 

                                                 
62

 A kutatást Kiss [2007] alapján mutatom be. 



 103 

5.1.7 Szonda Ipsos Kutatása (2008)63 

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) megrendelése 

alapján a Szonda Ipsos 2008. szeptemberében a magyarországi 100 fő feletti alkalmazottal 

rendelkező cégek körében online attitűd felmérést készített, a fenntartható fejlődés és 

társadalmi felelősségvállalás témakörében. 

A kutatás szerint a magyarországi 100 fő feletti cégek kétharmadának üzleti 

stratégiájában szerepet játszanak a fenntartható fejlődés szempontjai. A környezettudatos 

gondolkodás, a környezetvédelmi szempontoknak a figyelembevétele volt a leggyakrabban 

említett, érvényre jutó, realizálódó szempont. A fenntarthatóságot némiképpen a 

minőségpolitika részének tekintették, mert kiemelt fontosságot tulajdonítottak a 

minőségpolitikai szempontoknak, a fejlesztéseknek, és az új technológiák bevezetésének. 

5.1.8 GKI Kutatása (2009)64 

A GKI Gazdaságkutató Zrt. 3 fázisú kutatást végzett a hazai vállalkozások CSR gyakorlata 

kérdésében.  

− 2008. december elején országos reprezentativitású kérdőíves felmérést végeztek. 

Az 1523 cég válaszait tartalmazó minta a legalább 20 fő foglalkoztatottal rendelkező 

vállalatok körében létszám és ágazat szerint reprezentatív volt. 

− 2008 októbere és decembere között személyes interjús felmérést végeztek a 

legnagyobb (legalább 1000 főt foglalkoztató) magyarországi munkáltatók képviselői 

körében. 45 adott információkat CSR tevékenységéről. 

− A kutatás harmadik lépcsőjében a 2007-ben legalább 4 milliárd forint árbevételt 

realizált és legalább 500 főt foglalkoztató cégek közül véletlenszerűen kiválasztottak 

200 vállalatot, akiknek megvizsgálták a CSR kommunikációját az interneten. 

A tanulmánykötet jelen disszertációhoz kapcsolódó főbb megállapításait az alábbiakban 

foglalom össze.  

Minél több alkalmazottal rendelkezik egy vállalat, annál nagyobb a CSR ismertsége. A 

CSR ismertsége a nagyvállalatok körében magasabb volt, mint a közepes vagy a kisvállalatok 

körében. 

                                                 
63

 A fejezet megírásakor nagyban támaszkodtam a Szonda Ipsos [2008] forrásmunkára. 
64

 A fejezet megírásakor nagyban támaszkodtam a GKI [2009] forrásmunkára. 
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A hazai vállalkozások elsősorban a belső CSR célokat preferálják, amelyek közvetlen és 

nagyobb hatással vannak a cég teljesítményére, hosszabb távú eredményességére. Az első 3 

legfontosabb CSR cél a vállalat imázsának javítása, az alkalmazottak egészségmegőrzése, 

-javítása és a környezetbarát megoldások alkalmazása (ez utóbbi az esetek többségében előírás, 

vagy költségmegtakarítással járó hatékonyságjavítás is egyben). A külső (társadalmi) célok közül 

a környezetvédelem és az oktatás támogatása áll az első helyen. 

A vállalkozások több mint fele kiadást is rendel a CSR fogalomkörébe tartozó célok 

eléréséhez. A nagyvállalatok körében kissé magasabb az átlagos integráltsági fok. 

Összességében 10 vállalkozásból kb. 9 nem rendelkezik kidolgozott stratégiával a társadalmi 

felelősségvállalás további integrálására vonatkozóan. 

A 20 fő feletti hazai vállalkozások 2007. évi becsült CSR költése meghaladta a 330 

milliárd forintot. A cégek CSR költésük több mint háromnegyedét egyértelműen a belső célokra, 

azon belül is döntő mértékben az alkalmazottak számára biztosított juttatásokra fordítják. Az 

átlagos CSR költésekkel összevetve a kommunikációs aktivitást, az látható, hogy leginkább a 

nagyobb vállalkozások hirdetik jobban magukat. 

A személyes interjúk alapján a GKI megállapította, hogy a vállalati felelősségvállalási 

tevékenység igen erősen összefonódik a vállalat alaptevékenységével. A környezetvédelmi 

intézkedések sokszor háttérbe szorítják az egyéb társadalmi felelősségvállalást, és utóbbit HR 

funkciónak elkönyvelve nem is törődnek vele igazán. 

Hazánkban messze nem egységes a vállalati felelősségvállalás értelmezése: egyesek a 

vállalat törvényben előírt kötelezettségeinek teljesítését is a CSR részének tekintik, míg mások – 

értelmezésünk szerint helyesen – az előírásokon túlmenő felelősségvállalást értik a fogalom 

alatt. 

A webkutatás során vizsgált 200 nagyvállalat több mint fele rendelkezett valamilyen CSR 

kommunikációval az interneten. Az internetes CSR kommunikációval rendelkező cégek 

egyharmadának nemcsak a saját honlapján jelent meg utalás a belső és külső CSR-re 

vonatkozóan, hanem más weboldalakon is, valamint a CSR kommunikációval rendelkező cégek 

további több mint 20%-a publikus, az interneten hozzáférhető CSR jelentést is közétett. A 

nagyvállalatok közel fele ugyanakkor semmilyen online CSR kommunikációval nem 

rendelkezett. A minta 16%-ának egyáltalán nem volt magyar honlapja. Ezen cégek több mint 

80%-a a feldolgozóiparban és jellemzően bérmunkában egy-egy nagy megrendelőnek 

dolgoztak. 
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5.1.9 Egyéb kisebb kiterjedésű kutatások 

Erdélyi et al. [2009] felmérése: A kutatók a Figyelő Top 200 2007-es rangsoráról 

választottak ki 150 vállalatot és azok weboldalán lévő CSR kommunikációt vizsgálták. 

Eredményük szerint a Top 50 jobban teljesített a CSR kommunikáció vonatkozásában, vagyis 

minél nagyobb a cég annál kiterjedtebben és tudatosan kommunikálja CSR tevékenységét. 

Wimmer és Zoltayné vezetésével végzett kutatás (Wimmer- Zoltay [2006]): A kutatók a 

vezetés és a döntéshozatal jellemzőit vizsgálták, és ennek keretében a 2005. márciustól 2006. 

januárig terjedő időszakban öt elsőszámú vállalati vezetővel, valamint négy olyan PR vezetővel 

készítettek interjút, akik kifejezetten a CSR-ért felelősek cégüknél. A jelen disszertáció 

szempontjából lényeges következtetések az alábbiak voltak:  

A vállalati felsővezetőkkel készített interjúkban a CSR egyértelmű és kimondott 

kapcsolatban állt a versenyképességgel, az értékteremtéssel, valamint a cég sajátos 

szakértelmével, alapvető kompetenciájával. 

A fejlődési pálya során a CSR tudatosságának, átgondoltságának szintje is változott: a 

vállalatok eleinte „ösztönösen, egyszerűen csak jót akarva”, az aktuális társadalmi 

kívánalmaknak megfelelve vágtak neki a vállalati integrációnak, majd a későbbiekben a CSR 

típusú tevékenységeiket a különféle vállalati stratégiák (HR, PR/kommunikáció, képzési 

rendszer stb.) rendszerébe tudatosan illesztették bele. Bár a vállalatok egyre inkább stratégiai 

szinten kezelik a CSR-t, az sehol nem jelent meg kiemelt, a többi stratégiát meghatározó 

szerepben. Sőt, éppen ellenkezőleg, a vállalati alapkompetenciák meghatározóvá válnak abból a 

szempontból, hogy végül milyen irányba halad a CSR tevékenységeik fókusza. Egyfajta „lineáris” 

fejlődési pályát rajzoltak föl a válaszadó cégek. A jogkövető magatartástól fokozatosan jutott el 

a vállalat egy magasabb fokú CSR-tudatossági szintre. A multinacionális cégeknél 

meghatározóak voltak az anyavállalat által támasztott elvárások, illetve az általuk indított 

különféle CSR programok, pl. nemzetközi etikai kódex megalkotása. 

A CSR sajátos kockázatcsökkentő stratégiaként is megjelent. A vállalatok akár a CSR-en 

keresztül is próbálták védeni magukat a kockázatokkal szemben elsősorban a nem pénzügyi 

természetű kockázatok terén: pl. vevők elvesztése, versenytársaktól való lemaradás, hírnevük 

sérülése, illetve az emberi erőforrásaik megtartása. 
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5.2 Empirikus kutatásom a korábbi kutatások tükrében 

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ha ennyi korábbi kutatás foglalkozott már a CSR 

nagyvállalati értelmezésével és kommunikációjával, miért van szükség még egy újabb kutatásra. 

Az indokaimat az alábbiakban részletezem. 

− A korábbi kutatások egy része kismintás (30 alatt) feltáró kutatás, míg én egy 

többlépcsős, különböző módszerekre épülő, nagyobb mintán végzett kutatást 

terveztem. 

− A korábbi kutatások óta több év telt el, és számos általuk kimutatott dologban 

esetlegesen változás állhatott be azóta, hiszen a fenntarthatóság jelenleg a 

vállalatok fókuszában van, és komoly fejlődési pályán megy keresztül. 

− Kommunikációt eddig mindössze három kutatást vizsgált, ebből csak a GKI [2009] 

kutatása volt annyira összetett, mint az általam végzett felmérés. A Terra Idea 

[2006] kutatása a 100 legnagyobb vállalat online kommunikációját vizsgálta 

megfigyelés által, míg Erdélyi et al. [2009] kutatása mindössze a nagyvállalatok 

online kommunikációjának kiterjedtségét vizsgálta, részletes tartalmát nem. 

− A korábbi kutatások nem minden kérdéskörrel foglalkoztak azok közül, amelyeket 

én vizsgáltam, pl. a nemzetközi fókusz szerepe, a CSR kommunikáció 

eredményessége. 

Hipotéziseimet, az elmélet tanulmányozása és a fenti szekunder kutatásokra alapozva 

állítottam fel, és empirikus kutatással kívántam ellenőrizni. Az első hipotézis alapvetően 

elméleti alapokkal foglalkozik, így annak ellenőrzésére empirikusan nem volt lehetőség.  

A második hipotézis65 elméleti és gyakorlati vonatkozásokat is tartalmaz. Empirikus 

kutatási szempontból releváns állítása a hiányzó eszközfeltételek, a hiányos gyakorlati ismeret 

és az érdekelti motivációnak a kérdésköre. Vannak-e hiányzó eszközfeltételek, mik ezek és 

milyen hangsúlyt kapnak? A gyakorlati tartalom ismert-e a vállalatok számára, vagy esetlegesen 

szükséges annak további tisztázása. Bár több kutatás is rámutatott már hiányzó feltételek 

létezésére (pl. ENSZ Fejlesztési Programja 2007 vagy a Világbank kutatás 2005, Demos 2007), de 

saját kutatásomban kíváncsi voltam arra, hogy ezek továbbra is fennállnak-e, vannak-e újabb 

hiányzó feltételek, és ezek milyen hangsúlyt kapnak. 

                                                 
65

 H2: A vállalati integráció elméleti megközelítése rendelkezésre áll, ugyanakkor hiányoznak bizonyos 
eszközfeltételek, a koncepció megvalósításának gyakorlati tartalma még további tisztázásra vár. 
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A harmadik hipotézisem66 b, c és d alpontjait szintén empirikus kutatásommal 

ellenőriztem. Az anyavállalati hatás/nyomás vonatkozásában csak a Wimmer-Zoltayné [2006] 

vezette 9 elemszámú mintán végzett mélyinterjús feltáró kutatás volt elődnek nevezhető, 

melynek ellenőrzése mindenképpen szükségesnek tűnt nagyobb vállalati mintán is. Továbbá, 

némileg eltérően az elődkutatástól, én az anyavállalat CSR integrációt kezdeményező szerepét 

feltételeztem, és nemcsak azt, hogy a megvalósításban az anyavállalati előírásokat átvéve 

valósul meg a fenntarthatósági tevékenység. A nemzetközi fókusz CSR szerepére vonatkozó 

kutatást nem ismerek korábbról. A kihelyezett gyártókapacitásra vonatkozó megállapítás már a 

GKI [2009] kutatásában is szerepelt, itt ugyanakkor csak a magyar nyelvű honlapok jelenlétét 

vizsgálták, a jelentések helyzetét nem. 

A negyedik hipotézis67 esetében az imázs kérdéskörével már több kutatás foglalkozott 

(Emberi Jogok Nemzetközi Szövetsége kutatás [2006], Wimmer-Zoltayné [2006], ENSZ 

Fejlesztési Programjának kutatása [2007], GKI [2009]), de ezek mind az imázs javítást, mint 

céltényezőt vizsgálták. Azt nem vizsgálta egyik kutatás sem, hogy ez a megcélzott 

kommunikációs cél eredményként is jelentkezik-e. Saját kutatásomban ugyanakkor az imázs 

tényező kérdéskört összetetten vizsgáltam, nemcsak a CSR kommunikáció motivációs 

faktoraként, hanem eredménye tekintetében is. A negyedik hipotézis második állítására két 

kutatás és Porter véleménye (idézi Kerekes és Wetzker [2007], 40.old.) szolgáltatta a kiindulási 

alapot. A GKI [2009] kutatása azt mutatta ki, hogy a CSR tevékenység összefügg a vállalati 

tevékenységgel, míg a Wimmer –Zoltayné [2006] féle kismintás feltáró kutatás a kockázati 

összefüggésre világított rá. Saját kutatásomban e két állítást igyekeztem összekapcsolni és a 

Wimmer-Zoltayné [2006] kutatáshoz képest nagyobb mintán ellenőrizni. 

                                                 
66 H.3.  A fenntartható fejlődés vállalati átvétele fokozatos, és leírható az alábbi karakterisztikák mentén:  

H.3.a. a nagyvállalatok körében jobban elterjedt, mint a kisvállalatok körében; 

H.3.b.  anyavállalati nyomásra történik; 

H.3.c.  nemzetközi fókusszal rendelkező vállalatok esetében gyakoribb; 

H.3.d.  a kihelyezett gyártókapacitások esetében korlátozott. 

67 H.4.  A CSR kommunikáció imázstényező, és súlypontja azon a téren van, amely a vállalat számára kiemelt 

megítélésbeli kockázatot jelent. 
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Ezen érvelés alapján meggyőződésem, hogy kutatásom elvégzése szükséges, időszerű és 

újszerű eredményekkel segítette a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos vállalati ismeretek 

fejlődését. 

 

5.3 Az empirikus kutatás felépítése, módszertana 

Primer kutatási sorozatomat a Figyelő [2009] Top 200 adatbázisán végeztem. Az 

adatbázis Magyarország kettőszáz legnagyobb cégét listázza a 2008. évi értékesítési árbevétel 

alapján. Az empirikus eredményeket három forrásból nyertem: 

1. Egyrészt a fenti adatbázis szakértőitől, önkitöltős kérdőíves megkérdezés alapján, 2009. 

augusztus és 2010. március között. A válaszadók a fent említett lista olyan szakértői 

köréből kerültek ki, akik vállalati kommunikációval és fenntarthatósági kérdésekkel napi 

munkájuk során foglalkoznak. A kérdőívet a bevezetésben részletezett hipotézisek közül 

a következők alapján állítottam össze: 

− A vállalati integráció elméleti megközelítése rendelkezésre áll, ugyanakkor a 

koncepció megvalósításának gyakorlati tartalma még további pontosításra vár, 

hiányoznak az egységes eszközfeltételek. 

− Vállalatok tevékenysége, ágazati hovatartozása befolyásolja, hogy a 

fenntarthatósági követelmények mely elemére kerül a hangsúly az integrációban és 

a kommunikációban. 

− A fenntartható fejlődés vállalati integrációja fokozatos, ebben jelentős az 

anyavállalati nyomás és a nemzetközi tevékenység megléte vagy tervezése. 

− A CSR kommunikáció alapvetően imázstényező. 

Ezen hipotéziseket azonban nemcsak a kérdőíves megkérdezésben, hanem a webes 

elemzésem során is ellenőriztem. 

A kérdőíves kutatás által vizsgált főbb témák az alábbiak voltak: 

− A fenntartható fejlődés vállalati értelmezése, 

− A kommunikáció elterjedtsége, gyakorisága 

− Az alkalmazott kommunikációs eszközök. 

− A fenntarthatósággal kapcsolatos standardok 

− A kommunikáció célstruktúrája 

− A kommunikáció eredményessége. 
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− A fenntarthatóság irányába ható motivációs faktorok, és hiányzónak vélt 

eszközfeltételek. 

2. Másrészt a Figyelő [2009] Top 200 listáján szereplő cégek weboldalainak és esetleges 

anyavállalataik honlapjainak strukturált tartalomelemzéséből nyertem az 

információkat, a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó online kommunikációt vizsgálva. A 

tartalomelemzés során az alábbi kérdéseket figyeltem meg: 

− foglalkozik-e a vállalat weboldala a fenntarthatóság kérdéskörébe illő témákkal? 

− milyen elnevezésű menüpont alatt? 

− van-e fenntarthatósági jelentése, a jelentés önálló, vagy integrált? 

− milyen témákat érintenek a weboldalon? 

− az anyavállalati weboldal foglalkozik-e és milyen terjedelemben a fenntarthatóság 

kérdéskörébe illő témákkal? 

− van-e etikai kódex, az önálló vagy iparági? 

3. Harmadrészt a Figyelő [2009] Top 200 listáján szereplő cégek weboldalairól letölthető 

magyar nyelvű fenntarthatósági/környezeti vagy fenntarthatósági kérdésekkel 

foglalkozó éves beszámoló strukturált tartalomelemzéséből szűrtem le a 

következtetéseimet. A jelentések elemzésénél a következőket figyeltem meg: 

− A fenntarthatósági jelentés típusa: rövid, hosszú, illetve éves jelentéssel együtt 

kiadott. 

− Az egyes lényeges témákra fordított oldalak száma, és ezek aránya a jelentés 

összterjedelméhez viszonyítva, illetve sorrendjük. A megfigyelt témák: Környezeti 

kérdések, munkavállalói juttatások, jótékonyság, termékfelelősség, egészséges/ 

balesetmentes munkafeltételek. 

− A jelentés követ-e valamilyen standardot? 

− A jelentés auditált-e? 

− Az auditáló minősítette-e a jelentést, és ennek eredménye? 

Kutatási sorozat alkalmazása mellett azért döntöttem, mert szerettem volna az 

eredményeket több forrásból alátámasztani, kiküszöbölve az önbevallás torzító hatását, illetve 

bizonyos kérdések lényeges megválaszolására a kérdőíves megkérdezést nem ítéltem kellően 

megbízhatónak (pl. a stratégiai szintű megjelenés kérdőíves eredményeit a weboldalon 

elérhető környezetvédelmi/fenntarthatósági stratégia jelenlétével vetettem össze). Kutatásom 
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során a 2.5 fejezetben általam felállított CSR indikátor közül azokat vizsgáltam, amelyek a 

kommunikáción keresztül elemezhetőek: 

− A fenntarthatóság kérdésköre szerepel a vállalat küldetésében, nemcsak említés 

szintjén, hanem mint a vállalati működés egyik alapfeltétele. – webes kutatás 

− A vállalat olyan irányítási rendszerben működik, amely teret ad a társadalmi és 

környezeti kérdések figyelembe vételének. A vállalat alkalmazza a kérdéskörhöz 

szorosan kapcsolható szabványokat, mint például az EMAS vagy az ISO14001. 

kérdőíves kutatás és webes kutatás 

− A vállalat az érdekelti kapcsolatait aktívan menedzseli, rendszeresen konzultál 

stakeholdereivel, hogy tevékenységét a fenntarthatóság elveinek megfelelően 

fejleszthesse. – kérdőíves kutatás 

− A vállalat publikál fenntarthatósági vagy társadalmi felelősségvállalási jelentést, 

melyet harmadik független szerv auditál. – kérdőíves kutatás és webes kutatás 

− A vállalatnak minden alkalmazottra nézve kötelező etikai kódexe van. – webes 

kutatás 

− A vállalattal kapcsolatos információk az interneten elérhetőek, és olyan nyelven 

íródtak, melyek lehetővé teszik a helyi érdekeltek számára is, hogy információhoz 

jussanak. – webes kutatás 

Miután a Figyelő listában rendelkezésemre álltak értékesítési, exportértékesítési és 

létszámadatok, illetve a vállalatok iparági besorolását is meghatároztam, így lehetőségem nyílt 

összefüggések elemzésére is. Az elemzést az SPSS szoftver segítségével végeztem. A kutatás a 

fenntartható fejlődés/CSR kommunikációját vizsgálta, és nem foglalkoztam a tényleges 

fenntarthatósági tevékenységgel. A kommunikáció tartalmát és a kérdőíves megkérdezésre 

adott válaszokat igaznak fogadtam el az alábbi indokok mentén. 

A kommunikáció és tartalma értékorientáltságot jelez. Ha egy cég az adott témáról 

kommunikál, akkor ténylegesen foglalkozik azzal, és az adott téma valamilyen szinten 

megjelenik a vállalat értékrendszerében. A nyilvános kitárulkozás a vállalat azon hozzáállását is 

kifejezi, hogy hajlandó az érdekeltek véleményét meghallgatni, befogadni (Elkington [1998]). 

Analógiával belátható, hogy bizonyos keretek között a kiterjedtebb kommunikáció az érték 

szélesebb körű integrációját és az érdekeltek irányába megmutatkozó nagyobb nyitottságot 

jelez. 
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A kommunikáció különböző érdekelt-csoportok elvárásainak való megfelelés 

bizonyítását célozza. A vállalatok nem valamiféle vákuumban tevékenykednek, hanem a 

társadalom szerves részét alkotják. Ebből kifolyólag érintettek veszik őket körül, akik egy 

részének deklarált célja a vállalati felelősségvállalás ellenőrzése (közhasznú szervezetek, 

egyesületek, média) (Ransburg [2006]). A nyílt CSR kommunikációval a vállalat demonstrálni 

tudja az érintettek elvárásainak való megfelelést.  

A kommunikáció valóságtartalma ellenőrizhető. Gyakori kritika a CSR kommunikációval 

kapcsolatban, hogy nem a valóságot tükrözi, hanem igyekszik jobb színben feltüntetni a 

vállalatot. Ez az ellenvetés azonban a nagyvállalatok esetében a mai világban már nem releváns, 

legalább két okból kifolyólag: (1) Az érdekelti ellenőrző csoportok hatalma/befolyása megnőtt 

(Kotler-Keller [2006]), illetve a közvélemény bizalmatlanná válik azon cégek iránt, amelyek 

eltúlozzák társadalmi szerepvállalásukat (WBCSD [1999]) és bünteti ezeket. (2) Egyes 

kommunikációs anyagok – például a fenntarthatósági beszámolók – külsőleg auditáltathatók, és 

számos esetben az audit kiterjed a kommunikáció valóságtartalmára is. Hiszen például a KÖVET 

az általa auditált beszámolót készítő vállalatoknak nem csak a beszámolóját értékeli, hanem 

bejárások, interjúk, dokumentumok vizsgálata és az érdekelt felek véleménye alapján értékeli a 

vállalatok tevékenységét egy ötfokozatú skálán (Tóth [2004]). A külső audit jelenléte vagy 

hiánya, illetve eredménye kézzelfogható módon jelzi a vállalati megfelelőséget. 

5.3.1 A kérdőívről és a webelemzésről röviden 

A kérdőívet, amelyet a 8.5 melléklet tartalmaz online és offline módon lehetett kitölteni. 

Nem kívánok minden egyes kérdésfeltevést indokolni, de bizonyos lényeges elemeket szeretnék 

kiemelni. A kérdőív terjedelmét tekintve inkább a hosszabb kérdőívek közé tartozik, becsült 

kitöltési ideje azonban a 30 percet nem haladta meg, ezért még nem sorolható a túl hosszú 

kérdőívek sorába (Malhotra [2009], 355. old.). A kérdőív kiküldését több körös próbakérdezés 

előzte meg, amely szintén alátámasztotta, hogy a kérdőív hossza és felépítése megfelelő a 

szakértői megkérdezéshez. 

A kérdőív első szakaszában a fenntartható fejlődés vállalati értelmezésével 

foglalkoztam. Bár a témára már számos korábbi kutatás is kitért (AmCham [2006], Világbank in 

Mazurkiewicz [2005], ENSZ Fejlesztési Programja in Kiss [2007]) úgy ítéltem meg, hogy az 

elemzéseimhez a kérdőív válaszai további adalékul szolgálhatnak. Ugyanakkor a kérdőíves 

válaszokat igyekeztem megfelelő óvatossággal kezelni, és a korábbi kutatások eredményeivel 
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összhangban értelmezni. Az első kérdésben az értelmezés kapcsán igyekeztem kapcsolatot 

teremteni a korábban bemutatott a Carroll-i négy-, a Matten-Crane féle három- és Lantos féle 

háromszintű kategorizálás vonatkozásában (Carroll [1991], Matten – Crane [2003], Lantos 

[2001]) (6. ábra). Így öt választási lehetőséget alkottam:  

1. gazdasági felelősség és jogi felelősség;  

2. gazdasági felelősség és jótékonysági felelősség;  

3. gazdasági, jogi és etikai felelősség;  

4. gazdasági, jogi, etikai és jótékonysági felelősség;  

5. gazdasági, jogi, etikai, jótékonysági és politikai felelősség. 

A gazdasági felelősséget alapvetően tekintettem, kiindulva az Európai Unió 

értelmezéséből (Európai Bizottság [2002]), miszerint a vállalkozás fő funkciója a profit termelés. 

A második kérdés a három dimenzió egymáshoz való súlyával foglalkozott, míg a 

harmadik kérdés a CSR fő céljára volt kíváncsi. A kérdőív további részében a fenntarthatóság 

vállalati integrációjának kezdeti lépéseivel, az integrációt befolyásoló tényezőkkel 

foglalkoztam. A kilencedik kérdésben például azt vizsgáltam, hogy a fenntarthatóság 

megjelenik-e stratégiai szinten a vállalatok tevékenységében, és ez a napi működésre is hatással 

van, vagy még egyelőre csak a hosszú távú stratégia része. Négy lehetőség közül lehetett 

választani: kommunikációs szint jelentette a „zöldrefestés” kategóriáját, amikor is valós 

fenntarthatósági tevékenység nem igen történik, a meglévő tevékenységek fenntarthatósági 

vonatkozásainak kommunikációs kidomborításáról van szó. A misszió, jövőkép szint egy 

elkötelezett megközelítést takar, de valós stratégiai és működési vonatkozások nélkül. A 

harmadik lehetőség a hosszú távú stratégiai szint, ahol napi működési vonatkozások egyelőre 

csak gyengén jelentkeznek. A negyedik lehetőség pedig már az a szint, amely alapján 

elmondható, hogy a vállalat stratégiailag és működési szinten is foglalkozik a fenntarthatóság 

kérdéskörével. 

A kérdőív harmadik részében a fenntarthatósági kommunikáció eszközrendszerére, 

célstruktúrájára és érzékelt eredményeire tértem rá. Vizsgáltam a gyakoriságot, a célcsoportot, 

az anyavállalati felelősség és leányvállalati felelősség megjelenését (20. kérdés) a kommunikált 

témaköröket. Külön kérdéscsoportban foglalkoztam a szabványokkal, azon belül is az ISO 14001 

és EMAS környezetvédelmi, illetve a GRI dimenziófüggetlen szabványokkal. Az utolsó kérdések 

között vizsgáltam a további integrációt esetlegesen elősegítő motivációs faktorokat és a 

hiányzónak vélt eszközfeltételeket. A 29. kérdésben, ahol állításokkal való egyetértésen, illetve 
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elutasításon keresztül mértem a vállalatok véleményét, négydimenziós skálát alkalmaztam 

annak érdekében, hogy ne lehessen a középső semlegesség mögé bújni, kikényszerítsem a 

valamilyen irányú választ. Ezt a döntést tapasztalati alapon hoztam, mert úgy tapasztaltam, 

hogy az újabb kutatások terén a páratlan skálázást (öt, hét választási lehetőség) a szakemberek 

kezdik hanyagolni, és inkább páros skálázást alkalmaznak. Természetesen tisztában vagyok a 

páros skálázás esetleges torzító hatásával, de ezt mérlegelve a négyfokozatú skálázást 

alkalmaztam. A próbakérdezés során sem jött visszajelzés a skála nem megfelelőségére 

vonatkozóan. A 29. kérdés f. pontjában megfogalmazott állításhoz megjegyzésként szeretném 

fűzni, hogy itt az akkor még csak kidolgozás alatt álló ISO26000 szabvány68 várható nagyvállalati 

fogadtatását igyekeztem mérni, különös tekintettel arra, hogy a kidolgozásban Magyarország 

nem képviseltette magát (http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview.pdf). 

Elemzésemhez a kérdőíves válaszok közül nem mindent hasznosítottam. Figyelmen kívül 

hagytam például a kommunikáció gyakoriságára adott válaszokat, mert ezeket utólag nem 

tartottam argumentációm szempontjából lényegesnek. Igyekeztem továbbá a kérdőíves 

kutatásra kapott válaszokat webes forrásból is ellenőrizni. 

A webelemzést strukturált tartalomelemzés formájában végeztem mind a 200 vállalat 

és anyavállalataik weboldalát megvizsgáltam. A strukturált tartalomelemzés során megfigyelt 

kérdéseket a 8.6 melléklet tartalmazza. A webelemzés kilencedik kérdésénél az Európai Unió 

Zöld Papírját hívtam segítségül az egyes vizsgálandó témakörök azonosításához. A Zöld Papír 

adott pontjaiba illeszthető kérdésekhez az alábbi táblázatban részletezett kategóriákat 

rendeltem.  

6. táblázat A webelemzés 9. kérdésének kapcsolódása az EU Zöld Papírhoz 

EU Zöld Papír főbb fejezet Témakör 

I/D; II/D környezeti kérdések 

II/A  jótékonyság, adományok, támogatások 

I/A; I/C; II/C;  munkavállalói juttatások, felelősség 

II/B termékfelelősség 

I/B  egészséges/balesetmentes működés 

II/A  társadalmi együttműködés 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

                                                 
68

 A kutatás 2009 augusztus és 2010. március között zajlott, az ISO 26000 szabvány 2010 novemberében jelent 
meg. 
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Ezt még kiegészítettem a fenntarthatósági/környezeti stratégia kiemelt megfigyelésével, 

mert az ilyen irányú stratégia jelenlétét a stratégiai szintű integráció megnyilvánulásának 

tekintettem. A webelemzés során úgy ítéltem meg, hogy minél szélesebb körű az eszközök 

alkalmazása, és minél több témakör vonatkozásában kommunikál egy vállalat, annál nagyobb a 

fenntarthatósági elkötelezettség. Ez alapján az alkalmazott eszközök számából, illetve az 

érintett témakörök számából fenntarthatósági elkötelezettségi indikátort is képezhettem, 

melyet összefüggéselemzéseim során felhasználtam (például a nemzetközi irányultság és az 

érintett témakörök száma vonatkozásában). 

Az empirikus kutatásom harmadik, kiegészítő szakasza a weboldalról letölthető, magyar 

nyelvű jelentések elemzése volt. Ezt is strukturált formában végeztem, az alapjául szolgáló 

kérdőívet szintén a 8.7 mellékletben helyeztem el. 31 vállalat jelentését néztem át. Az így 

kapott eredményeket összevetettem a kérdőíves kutatás hasonló témájú eredményeivel. 

5.3.2 A mintaválasztás indoklása 

Empirikus kutatásom alapját a Figyelő [2009] TOP 200 vállalati adatbázis szolgáltatta. A 

minta kijelölésénél korábbi hazai felmérések kutatási módszereire alapoztam, amennyiben 

számos korábbi elemzés (Terra Idea (2006), GKI (2009) személyes interjús és webes fázis és 

Erdélyi et al. [2009]) is a legnagyobb hazai vállalatok mintáját vette alapul felméréséhez. A 

hivatkozott „elitlistát” azért ítéltem megfelelőnek a hazai nagyvállalati CSR-kommunikációs 

gyakorlat elemzésére, mert megfelelően képviselik a CSR-ben és annak kommunikációjában 

aktív hazai nagyvállalatokat: 

1. Nagyvállalatokról van ugyanis szó, hiszen nemcsak árbevétel, de létszám tekintetében is 

jelentős többségük nagyvállalat. 250 fő feletti alkalmazottal a magyar gazdaságban 

2007-ben 924 vállalat rendelkezett (http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat 

/xstadat_eves/tabl3_02_03i.html) 69, a listán szereplő vállalatok közül pedig 153. 

2. CSR szempontból aktívak, hiszen az Accountability Rating 2008 

(http://www.accountabilityrating.com/Latest_results_Hungary.asp) 70 60-as listájáról 

csak 10 cég nem szerepel a Figyelő [2009] Top 200-as listán. 

                                                 
69

 A forrás utoljára megtekintve 2010.03.23. 
70

 Az Accountability Rating egy nemzetközi kutatás, amely azt méri, hogy a vállalatok milyen mértékben építették 
be a CSR kérdéseket üzleti tevékenységükbe, és milyen hatás gyakorolnak a működésüket biztosító társadalom 
gazdaságára környezetére és szociális viszonyaira. A felmérést évente végzi el az ezzel megbízott szervezett, 
hazánkban a Braun és Partners. A maximálisan elérhető pontszám 100 pont. 
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3. Kommunikációjukban is kiemelkedő aktivitásúak, mert A Figyelő [2009] TOP 200 

listáján szereplő cégek közül 56 a 2008-ban legtöbbet hirdető 200 cég között is szerepelt 

(Kantar Média (korábban TNS Média Intelligence) AdexSpot program). 

Bár tisztában vagyok választott mintám árbevétel vonatkozású torzítottságával, de 

hipotéziseim kérdésfelvetései olyanok, hogy azok ellenőrizhetősége ezen a mintán is 

elvégezhető. Következtetésemet a hipotéziseimben foglalt, empirikus kutatás által vizsgált 

kérdések tükrében az alábbiakkal támasztom alá.: 

− H2: Rendelkezésre áll-e a CSR elméleti háttere? – Akik behatóbban foglalkoznak a 

CSR kérdéskörével nagyobb valószínűséggel tudnak erre a kérdésre megbízhatóan 

válaszolni, mint azok, akik nem. Feltételezhető, hogy ha egy szakértői csoport 

jelentős többsége számára ismert a CSR elméleti háttere, akkor az rendelkezésre áll, 

főleg, ha ezek olyan szakértők, akik foglalkoznak is a kérdéssel, tehát ezt meg tudják 

ítélni. 

− H2: Vannak olyan hiányosságok, amelyek kiküszöbölése a terjedést elősegíthetné? – 

Bizonyos hiányosságokra a korábbi kutatások rámutattak. A kérdés, hogy ezek 

fennmaradtak-e, és a szakértők szerint kiküszöbölésük segítheti-e a CSR terjedését? 

Ha a CSR-ben aktív vállalatok szakértői, akik ismerik, és aktívan elemzik a CSR 

helyzetét, úgy látják, hogy bizonyos kérdésekben fejlődni kellene, akkor 

feltételezhetően azon kérdésekben valóban hiányosságok vannak. 

− H3: A leányvállalatok CSR integrációjában az anyavállalatnak milyen szerep jut? – A 

kérdés elemzéséhez leányvállalati minta szükséges. A Figyelő Top 200 vállalat közel 

80%-a leányvállalat, így a kérdés vizsgálatához a minta megfelelő, hiszen a 

leányvállalatok véleménye összehasonlítható a nem leányvállalatok véleményével. 

Kerekes – Wetzker [2007] szerint a hazai nagy- és középvállalatok 80%-a külföldi 

tulajdonban van, tehát leányvállalati a szempontból a Figyelő Top 200 lista 

mindenképpen reprezentatív. 

− H3: A nemzetközi terjeszkedésben fontos-e a vállalat CSR irányultsága, illetve egy 

vállalat nemzetközi fókusza, indukálja-e a CSR-rel való mélyebbre ható 

foglalatoskodást? – A kérdés vizsgálatához nemzetközileg aktív vállalatok 

vizsgálatára volt szükség. A mintámban szereplő vállalatok Magyarország 2008-as 

exportforgalmának 68%-át adták, tehát erősen nemzetközi fókuszúak. 
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− H3: A kihelyezett gyártókapacitások – lévén, hogy vásárlóik nemzetközi 

nagyvállalatok, és nem közvetlen fogyasztók – kommunikálják-e CSR irányultságukat 

a magyar stakeholderek irányába? – A kérdés vizsgálatához kihelyezett 

gyártókapacitások vizsgálatára volt szükség. A Figyelő Top 200-ban szereplő cégek 

közül 12,5% volt kihelyezett gyártókapacitás, míg a GKI [2009] felmérése szerint 

12,8%. Az eltérés nem szignifikáns, pedig a GKI mintája eltért az enyémtől. (Az online 

kommunikáció vizsgálatához a GKI a legalább 4 milliárd forint árbevételt realizált és 

legalább 500 főt foglalkoztató cégek közül véletlenszerűen választott ki 200 

vállalatot). 

− H4: A CSR kommunikáció hatással van-e a vállalati imázsra? – A kérdés 

megválaszolásához olyan vállalatokat kellett választani, amelyek aktívan 

kommunikálják CSR tevékenységüket, hiszen ők tudnak nyilatkozni arról, hogy 

szerintük ennek van-e hatása a vállalati imázsra. A GKI [2009] reprezentatív kutatása 

kimutatta, hogy a CSR kommunikációs aktivitás a nagyobb vállalatok között 

elterjedtebb. 

− H4: A CSR kommunikációnak mutatkoznak-e eredményei, és ezek hol jelentkeznek? 

– Ezen kérdés megválaszolására a választott minta szintén alkalmas, ugyanazon 

indokok mentén, mint amelyeket a CSR kommunikáció imázstényező jellegénél 

említettem. 

− H4: A CSR kommunikáció fókusza kapcsolódik-e a vállalat iparágából eredő 

fenntarthatósági kockázatokhoz? – Evidensen erre a kérdésre is megbízható válasz 

kapható a Figyelő Top 200 adatbázis alapján. 

A fenti okból kifolyólag tehát a Figyelő Top 200 minta árbevétel alapú torzítottságát nem 

tartottam releváns indoknak a kutatási módszer megváltoztatásához. 

5.3.3 Az elemzéshez választott módszerek rövid bemutatása 

Alapvetően nominális skálákkal dolgoztam, mind a kérdőív, mind pedig a 

tartalomelemzés során. Ez az alkalmazott kvantitatív módszerek körét jelentősen szűkítette. A 

vizsgálataim során kereszttáblás elemzésre, Chi-négyzet próbára, százalékarány próbákra, 

Cramer féle V és  Φ (phi; 2*2-es táblák esetén) kapcsolat erősséget vizsgáló együtthatókra 

támaszkodtam. Ez utóbbi két mutató a kapcsolat erősségét 0 és 1 értékek között méri, ahol a 

0,5 a közepesen erős kapcsolatot jelenti, 0 és 0,25 között gyenge, 0,25 és 0,5 között a 
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közepesnél gyengébb, 0,5 és 0,75 között a közepesnél erősebb, 0,75 és 1 között erős 

kapcsolatról beszélünk (Sajtos – Mitev [2007]). 

Az elemzés során alkalmazott mintanagyságom változó volt attól függően, hogy az 

eredmények a kérdőíves megkérdezésből vagy a webelemzésből származtak-e, de minden 

esetben 290db alatt helyezkedett el. Ebben a mintanagyságban (lásd Sajtos – Mitev [2007], 19. 

old.) azonos mintaelemszám mellett az α csökkentésével a próba ereje is csökken. A próba 

ereje annak a valószínűsége, hogy helyesen utasítjuk el a nullhipotézist, amikor azt el kell 

utasítani. Tehát, mivel mintaelemszámom inkább alacsonyabb volt, és szerettem volna a 

próbáim erejét megfelelő szinten tartani, ezért α=10%-os szignifikancia szintet alkalmaztam.  

A százalékarány próbákat használtam ott, ahol azt vizsgáltam, hogy (pl. kérdőív 29. 

kérdés pontjai) az egyetértés (elutasítás) szignifikáns-e. Itt a válaszadói arányokat 

viszonyítottam a hipotetikus semleges esethez. Az egymintás u-próba (más néven egymintás z-

próba) azt ellenőrzi, hogy egy adott statisztikai ismérv esetén a mintabeli átlag szignifikánsan 

eltér-e a populációs átlagtól, vagy egy adott m értéktől 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Egymint%C3%A1s_u-pr%C3%B3ba). 

Képlete (Szabó – Szüts [1987], 51. old): 
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A (1) módon számított u nem haladhatja meg igaz nullhipotézis esetén α szignifikancia 

szinten az u eloszlás megfelelő kritikus értékét. 95%-os megbízhatósági szinten az egyoldalú 

kritikus u = 1,64, míg 90%-os megbízhatósági szinten 1,28 (Kövesi – Tóth – Erdei [2008]). 

5.3.4 A mintául szolgáló TOP 200 vállalat általános bemutatása 

A listán szereplő vállalatok iparági megoszlását a 15. ábra mutatja. A besorolást fő 

tevékenységi kör szerint én magam végeztem. Utólag igazolja besorolásomat, hogy ugyanezen 

cégek a HVG TOP 500-as (hvg.hu [2010]) listán is szerepelnek, és ott milyen iparági besorolásba 
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kerültek. A legtöbb cég elektronikai iparban tevékenykedik, sok cég tartizik még az energia és az 

FMCG71 szektorokba. A pénzügyi szektorból a listán érdekes módon mindössze egy vállalkozás 

kapott helyett. 

A TOP 200 iparági megoszlása
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15. ábra A Figyelő Top 200 listáján szereplő vállalatok iparági megoszlása  

Forrás: Figyelő [2009] 

 

A listán szereplő vállalatok mind éves árbevétel, mind exportforgalom, mind pedig 

alkalmazotti létszám tekintetében erősen pozitív és csúcsos eloszlással rendelkeznek, amely a 

listakészítés velejárója, hiszen a listára azon cégek kerültek, amelyek a legnagyobb árbevétellel 

rendelkeztek 2008-ban. 

7. táblázat A minta vállalatainak éves árbevételét, értékesítési forgalmát és alkalmazotti létszámát leíró 

egyváltozós statisztikák 

  N Átlag Ferdeség Csúcsosság 

  Esetszám   Std. Hiba  Std. Hiba 

Árbevétel  
(millió Ft) 

200 147 102,3 8,004 0,172 82,755 0,342 

Alkalmazotti létszám 
(fő) 

191 2115 4,764 0,176 30,017 0,350 

Exportforgalom 
(millió Ft) 

199 63 184,5 7,611 0,172 68,428 0,343 

Forrás: Figyelő [2009] 

                                                 
71

 Fast Moving Consumer Goods = gyorsan mozgó fogyasztói termékek: pl.: mosópor, édesség, üdítőital, kozmetikai 
szerek 
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Mivel mind a csúcsosság, mind a ferdeség erősen pozitív számokat mutat, és az értékük 

és standard hibájuk hányadosa meghaladja a 2,58, így megállapítható hogy a vállalati 

eredmények nem normális eloszlásúak (Sajtos – Mitev [2007], 95. old.). Ezt a tényt az 

elemzések során figyelembe kellett venni. 

A listán szereplő vállalatok 404ezer főnek nyújtottak munkát 2008-ban. Ez az összes 

Magyarországon 2008-ban foglalkoztatott (http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/ 

xstadat_eves/i_qlf004c.html) 10,41%-át tette ki. Éves exportforgalmuk 12.573,7 mrd Ft volt, 

ami Magyarország 2008-as külkereskedelmi termékforgalmának 

(http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl3_05_06i.html) 68%-át 

jelentette. 

 

5.4 Empirikus eredmények 

5.4.1 A kérdőív válaszadói és a webes tartalomelemzés mintája 

A kérdőívet a Figyelő [2009] Top 200 listán szerepelő vállalatok közül 185 vállalatnak 

küldtem ki. Tizenöt vállalatot azért nem kerestem meg, mert a listán már szereplő cégek 

leányvállalatai, és a vállalati kommunikációval és fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozó 

szakember a vállalatcsoporton belül azonos. 57 vállalati szakember küldte vissza a kérdőívet 

kitöltve, ez 30,8%-os válaszadást jelentett, ami az önkitöltős kérdőívek esetén az átlagost 

meghaladó mérték. 

A válaszadó vállalatok a hazánkban 2008-ban nyilvántartott nagyvállalati kör 6,2%-át 

tették ki. A válaszadók 2008-as export értékesítése összesen 5.357,5 milliárd forint volt, ami 

Magyarország 2008-as külkereskedelmi termékforgalmának 29%-át jelenti. A válaszadó 

vállalatok értékesítési nettó árbevétele 2008-ban átlagosan 229,6 milliárd forint volt, az átlagos 

statisztikai létszám 3460 fő. A kérdőívet visszaküldő vállalatok összesen 194 ezer főt 

alkalmaztak, ami a 2008-as összes foglalkoztatott 5%-át tette ki, és 85,7%-uk 250 fő feletti 

átlagos statisztikai létszámmal rendelkezett. A válaszadó cégek és a teljes minta jellemzőinek 

összehasonlítását az alábbi táblázat tartalmazza. Ebből egyértelműen látszik, hogy a válaszadó 

vállalatok mind létszám, mind árbevétel tekintetében a nagyobbak közül kerültek ki. A 

válaszadási hajlandóság szignifikánsan jobb volt a nagyobb értékesítési árbevételű vállalatok 
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esetében, mint a kisebbekében (χ2=12.633; df=3; p=0,006). A kapcsolat a közepesnél gyengébb, 

mert a Cramer V értéke 0,261. 

8. táblázat A minta vállalatok és a szakértői megkérdezésben résztvevő vállalatok leíró statisztikáinak 

összehasonlítása 

 Teljes minta Válaszadó cégek 

N 200 57 

Arány 100% 28,5% 

Átlagos 2008-as árbevétel  (millió Ft) 147 102,3 229 600 

Átlagos alkalmazotti létszám (fő) 2115 3460 

250 fő feletti alkalmazott 76,5% 85,7% 

Átlagos 2008-as Export forgalom (millió Ft) 63 184,5 93 991,2 

Forrás: Figyelő [2009] 

 

A válaszadó cégek 4/5-e leányvállalat, ebből a szempontból a kérdőíves kutatás 

reprezentatív volt (vö. Kerekes – Wetzker [2007]). A válaszadási hajlandóság ágazati 

megoszlását az alábbi ábra mutatja be. 

Legnagyobb számban az elektronikai, FMCG, kereskedelmi és távközlési cégek 

képviseltetik magukat a válaszadók között. A válaszadási hajlandóság a távközlési és a 

szolgáltatási szektorban volt kiemelkedően magas (16. ábra). Ebből az eredményből további 

következtetést nem lehet levonni. Elméleti spekulációs jelleggel elképzelhető ugyanakkor az a 

következtetés, hogy a kisebb válaszadási hajlandóságot mutató iparágak CSR elköteleződése is 

alacsonyabb. A válaszadósági hajlandóság és a CSR-rel való foglalatoskodás között elméleti 

szinten ugyanis elképzelhető egy olyan összefüggés, hogy azok, akik a CSR-ben aktívabbak, 

nagyobb hajlandóságot mutatnak az ilyen témájú kérdőívek megválaszolására. Ez az elméleti 

sejtés abból ered, hogy egyrészt a CSR-ben vezető vállalatok teoretikusan aktív 

érdekeltmenedzsmenttel kell, hogy rendelkezzenek. A kutatókat érdekelteknek tekintve, pedig 

igyekeznek igényeiknek megfelelni. Másrészt a felelős vállalatoknak van miről beszámolniuk, 

szeretnék ilyen irányú tevékenységeikről a közvéleményt informálni, és kompetensen tudnak is 

a témában nyilatkozni. Ezt az elméleti feltételezést ugyanakkor statisztikai módszerekkel 

bizonyítani nem tudom, mert a nem válaszoló vállalatoknak csak egy kis része indokolta, hogy 

miért nem tölti ki a kérdőívet. 19-en indokolták meg távolmaradásukat, közülük 7-en (36,8%) 

mondták, hogy ez azért van, mert nincs CSR stratégiájuk és nem foglalkoznak kiemelten a 

kérdéssel. Indokként felmerült még, hogy minden releváns kérdés a weboldalról 
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megválaszolható (10,6%), hogy nincs idejük (26,3%), titkos az adat (21%) illetve nem tudnak 

(5,3%) a kérdőívre válaszolni. 
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16. ábra A Figyelő Top 200 listáján szereplő vállalatok válaszadási hajlandóságának megoszlása  

Forrás: Figyelő [2009] saját kategorizálás 

 

A strukturált online tartalomelemzést előre elkészített kérdőív segítségével mind a 200 

cég weboldalán és anyavállalataik weboldalán is elvégeztem. A 200 cég 78,5 % volt 

leányvállalat. A tulajdonlás tekintetében a pénzügyi befektetők által tulajdonolt vállalatokat 

önálló vállalatnak tekintettem, mert szakmai befolyás ilyen esetekben nem jellemző. A vizsgált 

cégek 87%-a rendelkezett legalább egy oldalnyi magyar webtartalommal. 13%-uknak nem volt 

saját, magyar nyelvű weboldala, hanem az anyavállalati oldalon szerepelt említés a telephelyre 

vonatkozóan. 

A strukturált jelentéselemzésben képviselt vállalatok átlagos statisztikai létszáma 5305 

fő volt, átlagos 2008-as árbevételük 364.952,58 millió forint, átlagos 2008-as exportértékesítési 

forgalmuk 147.043,84 millió forint volt. Az átlagos adatok magas értékeit az magyarázza, hogy a 

nagyon kiugró eredményekkel rendelkező cégek (14.000 fő alkalmazott felett, illetve 1000 mrd 

éves árbevétel felett) mind részt vettek a strukturált jelentéselemzésben, a minta pedig nagyon 

kicsi volt (31 db). 



 122 

Eredményeimet – mint azt a korábban említettem témakörönként csoportosítva 

mutatom be. Minden eredményt több felmérési forrásból igazolok. A magyarázatokban a sima 

sorszám a kérdőíves, a W előtagú sorszám a strukturált webes tartalomelemzés, míg a J előtagú 

sorszám a strukturált jelentéselemzés kérdését takarja. 

5.4.2 A fenntarthatóság és a vállalati társadalmi felelősség nagyvállalati értelmezése 

A kérdőíves megkeresésemre válaszoló vállalatok mindannyian foglalkoznak a 

fenntarthatóság kérdéskörével. Azon vállalatok, amelyek egyáltalán nem vállalják társadalmi 

felelősségüket, inkább tartózkodtak a kérdőív kitöltésétől. Szakértői megkérdezésem szerint a 

mintában szereplő vállalatok jelentős hányada (61,8%) már 2004 előtt elkezdett foglalkozni a 

fenntartható fejlődés kérdéskörével (6. kérdés; a 2004. évet az EU csatlakozással összefüggő 

követelmények szempontjából tekintem mérföldkőnek). A 2006-2008 közötti időszakban 

25,9%-uk kezdett a kérdés integrációjához. 2009-re vonatkozóan mindössze egy vállalat jelezte 

a CSR implementáció kezdetét, ami talán a válság hatásának is betudható, hiszen sok vállalat a 

válság közepette várakozó álláspontra helyezkedett. Ezt a következtetés korábbi kutatások 

(Mazurkiewicz [2005]) eredményeit is alátámasztja, amelyek kimutatták, hogy a vállalati 

felelősségvállalás kérdését a cégek költségtényezőnek tekintik, és bár kétségtelen a CSR és a 

profitabilitás összefüggése (Chikán [2008], Marcsa – Sztaniszláv [2009]) nem bizonyítható a 

kapcsolat iránya. Vagyis az, hogy a társadalmilag felelős vállalatokból lesznek a pénzügyileg 

sikeresek, vagy a pénzügyileg sikeresekből a társadalmilag aktívak (Amato-Amato [2002]). A 

későbbi elemzésemből is kitűnik, hogy szakértőink sem tudták gazdaságilag kimutatható 

eredményekkel alátámasztani felelősségük felvállalását (25. – 26. kérdés). 

A válaszadó vállalatok 87,3% úgy nyilatkozott, hogy számukra abszolút világos (29/e 

kérdés), hogy mit jelent a vállalati társadalmi felelősség fogalma. Bár a legfontosabb pillérnek 

(2. kérdés) a válaszadók a gazdasági dimenziót tekintették (átlag: 3,46), közel 2/3-uk úgy tartja, 

hogy a vállalati társadalmi felelősség túlterjed a puszta gazdasági felelősség körén, hiszen 

66,% nem értett egyet a 29/a kérdés állításával („Minden vállalat társadalmilag felelősnek 

tekinthető, hiszen munkahelyeket teremt és adót fizet.”). Második helyre rangsorolták a 

környezeti szempontok betartását (átlag: 3,09) és a legkevésbé fontosnak a szociális dimenziót 

tartották (átlag: 2,46). Általánosságban a vállalatok 61,4% a szociális dimenziót a közepesnél (3 

pont) kevésbé fontosnak ítélte meg. 
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Érdekesség, hogy 11 olyan vállalat válaszolt a kérdőívre, amelyek állami vagy 

önkormányzati tulajdonban vannak. Ezek esetében a környezeti dimenzió átlagos értékelése 

3,73, a társadalmié 2,73, míg a gazdaságié 2,55 volt. A mintámban szereplő közpénzből 

finanszírozott vállalatok értékrendje jelentősen eltér72 a profitorientáltakétól. Ez a felfogás 

feltehetően a szocialista rendszer nem-profitorientált szemléletére vezethető vissza, bár 

érdekes a társadalmi dimenzió környezetivel szembeni hátránya. A szocialista időszakban 

ugyanis a társadalmi felelősség felvállalása markánsan megjelent a vállalati tevékenységben, a 

környezeti dimenzió ugyanakkor a korlátlan természetfelfogás következtében háttérbe szorult. 

További kutatások tárgyát képezheti, hogy mi okozhatta a dimenziók ilyen irányú elmozdulását 

a közpénzből finanszírozott vállalatok esetében. Felmerül továbbá a kérdés, hogy ugyanez a 

sorrend jelenik-e meg más országok közpénzből finanszírozott vállalatainál is. Érdekes lehetne 

egy olyan elemzés elvégzése, mely azt vizsgálná, hogy a közpénzből finanszírozott vállalatok 

jelenlétének arányával nő-e a nemzetgazdaság fenntarthatósági érzékenysége. 

A válaszadó vállalatok 80,7%-a úgy tartja, hogy a vállalat akkor tekinthető társadalmilag 

felelősnek, ha jövedelmezően működik, betartja a jogi normákat, etikus viselkedést tanúsít, 

és hozzájárul a társadalmi jóléthez szociális, oktatási, rekreációs és kulturális támogatás 

segítségével, adományozással, jótékonysági programokkal (1. kérdés). Ez az értelmezés a 

Carroll-i értelmezésnek (Carroll [1991]) felel meg. Mindössze a válaszadó vállalatok 17,5% 

gondolta úgy, hogy a társadalmilag felelős vállalatnak hozzá kell járulnia a különböző politikai, 

polgári és szociális jogok társadalom felé történő biztosításához is (vö. Matten és Crane [2003] 

széleskörű felelősség). Eredményeim visszaigazolják a világbanki kutatás válaszadóinak 

véleményét, akik a CSR lényegét az érvényben lévő szabályozásnak való megfelelésként 

értelmezték – ellentétben az Európai Uniós értelmezéssel, amely a törvényi előírások 

túlteljesítésére teszi a hangsúlyt. A CSR körébe sorolták az etikus viselkedést, a környezet 

védelmének biztosítását, de nem sorolták a CSR témaköréhez a társadalmi egyenlőtlenségek 

javítását, vagy a társadalmi párbeszédben való elkötelezettséget (Mazurkiewicz [2005]). 

A vállalati társadalmi felelősségvállalás fő céljaként a legnagyobb hangsúlyt szintén a 

környezeti dimenzió kapta (3. kérdés). Ezt követte a balesetmentes, egészséges 

munkakörnyezet biztosítása, illetve a vállalatokat körülvevő társadalom érdekeinek a védelme 

(17. ábra). Több visszajelző cég jelezte, hogy nagyon nehéz a sok fontos szempont közül 3-at 
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 A 11 db-os minta kicsi ahhoz, hogy általános érvényű megfogalmazást tegyünk. 
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kiemelni. Hangsúlyozták, hogy a jogszabályok betartása, az emberi jogok betartása nélkül nem 

beszélhetünk vállalati társadalmi felelősségvállalásról, tehát ezeket azért nem jelölték többen, 

mert ezek a szükséges minimum. 

A vállalati társadalmi felelısségvállalás fı célja

0 5 10 15 20 25 30 35 40

a vállalatok környezetterhelésének minimalizálása

a munkavállalók számára egészséges és balesetmentes
munkakörnyezet biztosítása

a vállalatokat körülvevı társadalom érdekeinek védelme

jogszabályok betartása

a munkavállalók számára biztos megélhetés biztosítása

a munkavállalók folyamatos fejlesztése

társadalmi csoportok támogatása

emberi jogok betartása

teljeskörő információ szolgáltatás a vállalat tevékenységérıl

egyéb

adományok juttatása rászorulók számára

a partnerek környezetterhelésének minimalizálása

említések száma

 

17. ábra A CSR fő célja 

Forrás: Szakértői megkérdezés (N=57) 

A kérdőívre válaszolók egy kivételével mindegyike önmagát felelős vállalatnak ítélte 

meg (4. – 5. kérdés). Ezt a 9. táblázatban részletezett állításokkal indokolta. 

9. táblázat Miért gondolja úgy, hogy az Ön vállalata társadalmilag felelős? 

Indokok Említések 

száma 

Mert igyekszünk a környezetterhelésünket csökkenteni. 45 

Mert a munkavállalóinknak egészséges és balesetmentes környezetet biztosítunk. 43 

Mert betartjuk a hatályos környezetvédelmi és munkaügyi jogszabályokat. 42 

Mert támogatjuk a helyi közösség kulturális és oktatási tevékenységét. 36 

Mert támogatjuk munkavállalóink fejlődését. 35 

Mert adományozunk hátrányos helyzetű csoportoknak. 32 

Mert partnereinktől is elvárjuk, hogy társadalmilag felelős vállalatként működjenek. 32 

Mert tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. 31 

Mert beszámolunk vállalatunk környezetei és társadalmi tevékenységéről. 31 

Forrás: Szakértői megkérdezés (N=56) 
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Itt is első a környezeti indok, majd ezt az egészséges és biztonságos munkakörnyezet 

biztosítása követi. A harmadik indok különösen érdekes, mert ez a jogszabályok betartására 

vonatkozik, míg a CSR lényege azok túlteljesítésében rejlik. A beszámolást mindössze a 

vállalatok 55,4%-a említette indokként felelősségvállalása alátámasztására. 

Természetesen ezen állítást érdemes távolságtartással kezelni, ehhez a külső 

értékelések, felelősségi skálák jó ellenpontot nyújthatnak. A válaszadó vállalatok közül 21 

szerepelt az Accountability Ratingen (http://www.accountabilityrating.com/Latest_results 

_Hungary.asp). Közülük 5 felelősnek tartotta magát, pedig az említett értékelésen 20 pont alatti 

eredményt ért el a maximálisan teljesíthető 100 pontból. Felelősségi szempontból tehát 

egyértelműen a fejlődésre szoruló kategóriába sorolták őket a külső auditorok. 

Az értelmezés vonatkozásában kapott eredményeket összefoglalva megállapítható, 

hogy bár a nagyvállalatok többsége úgy érzi, hogy tisztában van a CSR és a fenntartható 

fejlődés fogalmával, a részletkérdések során többször megfigyelhető némi félreértelmezés. A 

CSR értelmezésében a szakirodalomban elterjedt definícióhoz igazodnak. Önmaguk 

teljesítményét a válaszadók egyértelműen pozitívan ítélik meg (a negatívak inkább nem 

töltötték ki a kérdőívet, ezt a nem-kitöltésre adott informális indokok valószínűsítik). A 

hangsúlyt egyértelműen a környezeti dimenzióra helyezik a szociálissal szemben, mely állítás 

a GKI [2009] –es kutatásának szakértői mélyinterjúkban kapott válaszait igazolja vissza. A 

profitorientált vállalatok esetében gazdaságosság alapvető szempont, az állami vagy 

önkormányzati tulajdonúak számára viszont a legkevésbé fontos a három dimenzió közül. 

5.4.3 A CSR integráció vállalati megközelítése és az integrációt befolyásoló tényezők 

A CSR kérdésköre nagyon összetett, és sokrétű célstruktúrát ölel fel (Ransburg-Vágási 

[2007a]), ezért a rendszer teljes kiépítése nem történhet meg egyik napról a másikra, hanem 

általában egy bizonyos témára fókuszálva kezdődik (lásd még Wimmer és Zoltayné [2006]). A 

kezdeti lépések tekintetében a szakértői megkérdezés alapján négy megközelítést 

azonosítottam (8. kérdés), melyek gyakorisági sorrendje a következő volt: 

1. Környezetvédelmi szempontok irányából eredő, ez azt jelentette, hogy a vállalatok 

kezdeti lépésként vagy környezetbarát technológiára váltottak, vagy pl. csökkentették az 

irodai papírfelhasználást, vagy általánosan igyekeztek a tevékenységüket környezetre 

kevésbé káros módon végezni, vagyis a környezeti dimenziót integrálták elsőként az 

értékstruktúrájukba. 
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2. Stratégiai megközelítés, ennek lényege, hogy a válaszadók vagy az anyavállalat által 

kidolgozott CSR stratégiát ültették át a magyarországi vállalat stratégiájába, vagy külső 

tanácsadót kértek fel, hogy tegyen javaslatot arra, hogy miként végezhetné a vállalat a 

tevékenységét felelősebben. A stratégiai megközelítés jellemzője egy meglévő 

módszertan/eszközrendszer származékos vagy direkt külső hatásra (anyavállalat, vagy 

szakértői javaslat alapján) történő átvétele. 

3. Filantrópia alapú felfogás, ezt azok a vállalatok alkalmazták, amelyek a CSR 

adományozási, jótékonysági oldalát ragadták meg első lépésként. 

4. Kommunikációs alapú, mely szerint az amúgy is megvalósuló fejlesztésnek a CSR 

szempontból lényeges elemét kiemelve kezdtek a vállalatok kommunikálni az érintettek 

irányába. 

Milyen formában kezdtek foglalkozni a társadalmi 

felelısségvállalás kérdésével?

Stratégiai
26%

Kommunikációs 
alapú
13%

Környezeti eredető
42%

Filantrópia alapú
19%

 

18. ábra A CSR integráció kezdeti lépéseinek jellege 

Forrás: Szakértői megkérdezés (N=54) 

 

A CSR integrációban az anyavállalati befolyás lényeges szerephez jut (7. kérdés), ami 

Kerekes és Wetzker [2007] szerint visszavezethető arra a sajátosságra, hogy a hazai nagy- és 

középvállalatok közel 80%-a külföldi tulajdonban van, befektetési alapokon keresztül, vagy 

közvetlen beruházás által. Korábban már említettem, hogy a vizsgálat során azon cégeket 

tekintettem leányvállalatnak, amelyek szakmai befektetővel rendelkeztek. Az ő esetükben 

ugyanis az anyavállalatnak közvetlen beleszólása van a vállalati stratégiába, illetve van 
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lehetőség kialakult anyavállalati stratégiát, politikát átvenni, átültetni a hazai leányvállalat 

gyakorlatába. Szakértői megkérdezésem igazolta, hogy a leányvállalatok többsége esetében a 

CSR integráció anyavállalati kezdeményezésre és befolyás alapján történt (χ2=9,883, df=1, 

p=0,002; Phi = 0,424; Fisher Exact teszt is 0,001 szignifikanciát adott mind az egy, mind a 

kétoldalú kapcsolatra). (10. táblázat) 

Az anyavállalati befolyás szerepét erősítette meg a 200-as listán szereplő cégek 

weboldalainak vizsgálata is (W5 kérdés). Ennek értelmében a leányvállalatok 60,5%-a 

rendelkezett olyan önálló, vagy integrált jelentéssel, mely fenntarthatósági kérdésekkel 

foglalkozik, míg az önálló vállalatoknak csak 23,2%-a publikált jelentést. A jelentés publikálása 

és a tulajdonosi forma között szignifikáns, a közepesnél gyengébb kapcsolat mutatkozik 

(χ2=25,722, df=3, p=0,000; Cramer V = 0,359), ami arra enged következtetni, hogy a 

leányvállalatok nagyobb valószínűséggel publikálnak jelentést, mint az önálló vállalatok.  

10. táblázat Kereszttábla az anyavállalati befolyás, mint CSR integrációs faktor és a vállalat tulajdoni viszonya 

vonatkozásában 

Anyavállalati hatásra integrálta a CSR-t 
Kereszttábla 

igen nem 
Összesen 

Vállalatok száma 23 21 44 
Várható érték 18,4 25,6 44 
% leányvállalat 52,3% 47,7% 100,0% 

% anyavállalati hatás 100,0% 65,6% 80,0% 
leányvállalat 

% Összesen 41,8% 38,8% 80,0% 
Vállalatok száma 0 11 11 

Várható érték 4,6 6,4 11 
% leányvállalat 0,0% 100,0% 100,0% 

% anyavállalati hatás 0,0% 34,4% 20,0% 

A
 vállalat le

án
yvállalat 

vagy ö
n

álló
 vállalat 

önálló vállalat 

% Összesen 0,0% 20,0% 20,0% 
Vállalatok száma 23 32 55 

Várható érték 23 32 55 
% leányvállalat 41,8% 58,2% 100,0% 

% anyavállalati hatás 100,0% 100,0% 100,0% 

Összesen 

% Összesen 41,8% 58,2% 100,0% 

Forrás: Szakértői megkérdezés (N=55) 

 

Összehasonlítva az anyavállalati weboldalak kiterjedtségét a leányvállalatok 

weboldalainak kiterjedtségével (W3b2 kérdés), megállapítottam, hogy a vizsgált vállalatok 

73,4%-a esetében az anyavállalati oldalon nagyobb terjedelemben foglalkoztak a 

fenntarthatóság kérdéskörével, mint a leányvállalatok weboldalain. Ez is az anyavállalat, mint 

példakép szerepére utal.  

A nagyobb mintán végzett kutatásom visszaigazolta Wimmer – Zoltayné [2006] vezette 

kutatás során készített mélyinterjúk eredményét: „…a multinacionális cégeknél meghatározóak 

az anyavállalat által támasztott elvárások, illetve az általuk indított különféle VTF programok pl. 
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nemzetközi etikai kódex megalkotása. …a VTF-szemlélet erősödését részben visszavetette, 

amikor az iránta elkötelezettebbnek tűnő külföldi vezetést a 2000-es évek elejére hazai top 

menedzsment váltotta fel, amely kevésbé tűnik elkötelezettnek a VTF ügye iránt.” (Wimmer – 

Zoltayné [2006], 39. old.) 

A listán szereplő cégek közül 133 foglalkozik legalább érintőlegesen a weboldalán a 

fenntarthatóság kérdéskörébe illő kérdésekkel (W2 kérdés). A következőket tekintettem a 

fenntarthatóság témakörébe illőnek: környezetvédelem; jótékonyság; munkavállalói 

esélyegyenlőség-sokszínűség; termékfelelősség; egészséges/biztonságos munkakörülmények; 

társadalmi együttműködés; fenntarthatósági/környezeti politika. 

Gyenge, de szignifikáns kapcsolat mutatható ki a weboldalon érintett kérdések száma és az 

exportértékesítés árbevétele között73. Ez arra utal (bár a korrelációt nem szabad ok-okozati 

összefüggésként értelmezni), hogy a nemzetközi tevékenységgel rendelkező cégek nagyobb 

valószínűséggel foglalkoznak CSR kérdésekkel weboldalaikon. (11. táblázat) 

11. táblázat Korrelációszámítás az export árbevétel és a weboldalon érintett fenntarthatósági kérdések száma 

között. 

     
Export millió 

Ft 
Kérdések száma 

Korrelációs koefficiens 1,000 0,232(**) 

Szignifikancia szint 
(2-irányú) 

0,0 0,007 Export millió Ft 

N 132 132 

Korrelációs koefficiens 0,232(**) 1,000 

Szignifikancia szint 
(2-irányú) 

0,007 0,0 

Spearman rho 

Kérdések száma 

N 132 133 

**  A korreláció szignifikáns a 0,01 szintnél (kétirányú). 

Forrás: Figyelő [2009], illetve strukturál tartalomelemzés (N=132) 

Ugyanerre utal a pontfelhő diagram is, amint azt a 19. ábra mutatja. A diagramban 

kiszűrtem a nagyon kiugró exportértékesítéssel rendelkező vállalatokat, vagyis azokat, amelyek 

1000 mrd forint feletti exportértékesítési bevételt könyvelhettek el 2008-ban. Ennek ellenére 

látható, hogy a kiemelkedő exportértékesítést elérő vállalatok több kérdést mutatnak be 

weboldalaikon. Természetesen az összefüggés nem lineáris. 

 

                                                 
73

 Mivel egyik változó sem volt normális eloszlású, így a Spearman féle rangkorrelációs együtthatót alkalmaztam. 
(Sajtos – Mitev [2007], 204. old) 
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A weboldalon érintett CSR kérdések száma
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19. ábra Pontfelhő diagram az export árbevétel és a weboldalon tárgyalt kérdések számának összefüggésében 

Forrás: Figyelő [2009], illetve strukturált tartalomelemzés (N=130) 

További megerősítésül szolgál állításom bizonyításához a szakértői megkérdezés 29/h 

állítására adott pontszámok aránya. A szakértők 83,3%-a (inkább egyetért: 35,2%; nagyon 

egyetért: 48,1%, N=54) egyetértett azzal, hogy ha egy vállalat nemzetközileg terjeszkedni 

akar, akkor elengedhetetlen számára, hogy társadalmilag felelős legyen. Itt jegyzem meg, 

hogy azt nem vizsgáltam – de további kutatás tárgyát képezheti –, hogy a nemzetközi 

tevékenység a fejlettebb vagy a kevésbé fejlett régiókban valósul-e meg. Százalékarány 

próbával bizonyítható, hogy a 83,3% szignifikánsan eltér a semleges esettől (usz =4,9 > 

ukritikus=1,64; α=0,05), amikor is 50% szerint felelős viselkedés szükséges a nemzetközi 

tevékenységhez, míg 50% szerint nem szükséges a CSR-ben aktívnak lenni a nemzetközi 

terjeszkedéshez. 

A weboldalak elemzésénél vizsgáltam, hogy a magyar nyelvű weboldalon elérhető-e 

fenntarthatósági/környezeti stratégia (W9 kérdés). Ez a 133 weboldalból 77 (57,9%) esetben 

volt fellelhető (az esetek jelentős többségében környezeti stratégiáról volt szó) 12. táblázat. A 

Chi-négyzet próba bizonyította (χ2=7,858; df=3; p=0,049), hogy a legnagyobb exportot 

bonyolító vállalatok körében (46,1 mrd forint felett) a fenntarthatósági/környezeti stratégia 
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nagyobb valószínűséggel fordul elő. A kapcsolat a közepesnél gyengébb, mert a Cramer V 

értéke 0,244. 

12. táblázat Kereszttábla az export árbevétel és a weboldalon elérhető környezeti/fenntarthatósági stratégia 

között 

Export 4 kvartilis Összesen 
 

1 2 3 4  

Vállalatok száma 19 16 14 6 55 

Várható érték 15.4 15.0 12.1 12.5 55.0 

% stratégia 34.5% 29.1% 25.5% 10.9% 100.0% 

% Export árbevétel 51.4% 44.4% 48.3% 20.0% 41.7% 

% összesen 14.4% 12.1% 10.6% 4.5% 41.7% 

nem 

Korrigált reziduum 1.4 .4 .8 -2.7   

Vállalatok száma 18 20 15 24 77 

Várható érték 21.6 21.0 16.9 17.5 77.0 

% stratégia 23.4% 26.0% 19.5% 31.2% 100.0% 

% Export árbevétel 48.6% 55.6% 51.7% 80.0% 58.3% 

% összesen 13.6% 15.2% 11.4% 18.2% 58.3% 

W
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stratégia 

igen 

Korrigált reziduum -1.4 -.4 -.8 2.7   

Vállalatok száma 37 36 29 30 132 

Várható érték 37.0 36.0 29.0 30.0 132.0 

% stratégia 28.0% 27.3% 22.0% 22.7% 100.0% 

% Export árbevétel  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Összesen 

% összesen 28.0% 27.3% 22.0% 22.7% 100.0% 

Forrás: Figyelő [2009], illetve strukturál tartalomelemzés (N=132) 

Az integráció kérdéséhez kapcsolódik, hogy a vizsgált vállalatok milyen szinten 

foglalkoznak a CSR kérdésekkel (9. kérdés). A szakértők jelentős többsége (63,2%, N=57) azt 

vallotta, hogy a társadalmi felelősséget stratégiájukba és mindennapi működésükbe is 

integrálták. Ennek az állításnak némiképp ellentmond, hogy amikor a 28. kérdésre (Előfordult 

olyan az Önök vállalatánál, hogy egy tevékenységet/projektet nem valósítottak meg, mert úgy 

ítélték meg, hogy az nem szolgálná a fenntarthatósági elvek érvényesülését?), válaszadókból 

mindössze hárman tudtak konkrét példát felsorolni. Itt jegyezném meg, hogy a kérdéskör 

mérése nagyon nehézkes, mert vagy önbevallásra, vagy pedig külső auditálásra hagyatkozhat a 

kutató. A GKI [2009] kutatása úgy próbálta mérni a cégek CSR elköteleződését, hogy 

párhuzamot vont a CSR témakör és az arra fordított költségek között. Érvelésük, hogy ha a CSR-

rel kapcsolatos vállalati tevékenység a költségek szintjén is megjelenik, akkor komolyabban 

foglalkoznak vele, és ezért anyagi ráfordításokat is vállalnak (GKI [2009], 71. old). Ezen kutatás 

szerint, a vállalati felelősség több vállalati tevékenységi területet is meghatároz a cégek 36,8%-a 

esetében, teljes mértékben beépül a vállalati stratégiába és tevékenységbe a cégek 9,3%-a 

esetében (N=826). Az eredmények a nagyvállalatok esetében szignifikánsan jobbak voltak, mint 

a közepes vagy kisvállalatok esetében. 



 131 

A honlapelemzésem során vizsgáltam, hogy hány vállalat esetén található CSR-hez 

köthető állítás, kijelentés, a vállalati értékek, mottó, küldetés és jövőkép vonatkozásában (W4 

kérdés). A 13. táblázat ezek számosságait és arányait mutatja. 

13. táblázat Fenntarthatóság témakörébe illő állítás az adott kommunikációs eszközben 

Összes vizsgált oldal 200 Összes vizsgált vállalatból Magyar nyelvű oldalakból CSR-t említő oldalakból 

Magyar nyelvű oldal 174 87% 100%  

CSR-t említő oldal 133 66,5% 76,4% 100% 

CSR említés az értékekben 59 29,5% 33,9% 44,4% 

CSR említés a misszióban 31 15,5% 17,8% 23,3% 

CSR említés a vízióban 15 7,5% 8,6% 11,3% 

CSR említés a mottóban 11 5,5% 6,3% 8,3% 

Forrás: Strukturált tartalomelemzés (N=200) 

A CSR-rel foglalkozó vállalatok közel fele deklarálja vállalati felelősségét az értékei között 

is. Közel negyedük missziójukban is elkötelezi magát a fenntarthatóság, mint társadalmi érték 

mellett. Jövőképükben, illetve mottójukban azonban kevesen foglalkoznak a vállalati felelősség 

kérdéskörével. Ez utóbbi arra utalhat, hogy bármennyire is fontosnak érzik a kérdéskört, a 

vállalatuk továbbélését, üzleti sikerességét nem erre kívánják alapozni. 

Összefoglalva elmondható, hogy hazánk legnagyobb vállalatai már 2004 előtt 

elkezdtek foglalkozni a CSR-rel. Megközelítésüket az esetleges anyavállalati befolyás jelentős 

mértékben meghatározza. A nemzetközi tevékenység az integráció irányába ható tényező. A 

minta vállalatainak CSR tudatossága viszonylag kifejlett, vállalati értékeik között sokan 

említenek fenntarthatósági témát, de vállalatuk üzleti sikerét nem ebben látják. Sokan 

állítják, hogy a fenntarthatóság kérdéskörét stratégiai szinten kezelik, de konkrétumokkal 

nem igen tudják ezt alátámasztani. 

5.4.4 A fenntartható fejlődés hazai nagyvállalati kommunikációja 

A szakértői megkérdezésre válaszadó vállalatok 94,7% kommunikálja társadalmi 

felelősségvállalását (10. kérdés). A legelterjedtebb eszköz a weboldal (11. kérdés). Ezt követi a 

különböző rendezvényeken való részvétel, támogatás, szponzorálás, konferenciákon való 

előadás. Komoly szerephez jutnak a sajtóközlemények. A speciális kommunikációs eszközök 

közül a jelentések és az etikai kódexek jobban elterjedtek, mint a szervezeti tagság. Fizetett 

hirdetésre CSR témakörében a hazai nagyvállalatoknak csak kis százaléka költ, akik költenek 

azok is inkább a vállalatot, mintsem egy adott terméket igyekeznek a fenntarthatósági 

jellemző alapján értékesíteni. 
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A webelemzésem értelmében 174 cég rendelkezett magyar nyelvű weboldallal a 200-

ból. Közülük 133-an (76,4%) tettek említést a fenntarthatóság kérdéskörébe illő témára. Külön 

CSR-hez kapcsolódó menüpontot a magyar nyelvű weboldalak 59,2%-ánál szerepelt (W3 

kérdés). A sajtóközlemények 119 vállalat esetében voltak a weboldalon elérhetőek, és a 2009-

es év sajtóközleményei között fenntarthatósági témában említést 78,2% esetében találtam (W4 

kérdés). Végignézve 7474 cég 2009-es sajtóközleményeit, azt találtam, hogy átlagosan a 

sajtóközlemények közül minden harmadik (32,29%-a) a fenntarthatóság kérdéskörébe illő 

témával foglalkozik (W8 kérdés). Az eredmények ingadozása azonban elég magas volt (közel 22 

százalékpont). A magyar nyelvű oldalon a fenntarthatósággal foglalkozók (133 db) 38,3% (51 

db) tesz említést olyan jelentésről, amely a fenntarthatósághoz köthető. 33 jelentés magyar 

nyelven is olvasható (W5a1 kérdés). Etikai kódex 42 vállalat esetében szerepelt a weboldalon 

(W4 kérdés) ez a fenntarthatósággal weboldalukon foglalkozó cégek közel egyharmada. 

14. táblázat A CSR kommunikáció alkalmazott eszközei 

 Szakértői 
megkérdezés 

N=55 

Webelemzés 
 

N=174 

Vállalati weboldal 74,5% 76,4% 
Rendezvény 69,1% n.a. 
Sajtóközlemény 60,0% 53,4% 
Jelentés 52,7% 29,3% 
Etikai kódex 50,9% 24,1% 
Szervezeti tagság 21,8% n.a. 
Működési kódex 16,4% 5,2% 
Vállalati anyagok 16,4% n.a. 
Fizetett imázs hirdetés 12,7% n.a. 
Termékcsomagolás 7,3% n.a. 

Fizetett termékhirdetés 0,0% n.a. 

Forrás: Szakértői megkérdezés (N=55) 

A szakértői megkérdezés és a webelemzés közötti eltérés abból adódhat, hogy 

− feltételezhetően a szakértői megkérdezésben azon cégek vettek részt, amelyek a 

CSR-rel aktívabban foglalkoznak, így eredményeik is komolyabb kommunikációról 

tanúskodnak. 

− sok cég nem teszi közzé a belső használatú dokumentumait (pl. működési kódex) a 

weboldalán, az eszközt azonban alkalmazzák. 

− a jelentéseknél a szakértői megkérdezéskor nagy valószínűséggel beleértették az 

anyavállalat jelentését is, amelyről a cég vezetői tudnak, de a vállalati weboldalról 

nem elérhető. 

                                                 
74

 Az összes 2009-es sajtóközleményt 74 cég esetén lehetett a honlapon megtekinteni. 
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− a sajtóközlemények sok cég esetében még mindig az offline kommunikáció eszköze, 

és nem publikálják ezeket online. 

Az eszközök sorrendje azonban azonos. A legfőbb kommunikációs eszköz a weboldal, ezt 

követi a rendezvényeken való részvétel, támogatás, szponzorálás, majd a sajtóközlemények. 

A specifikus eszközök között a jelentések mindkét esetben megelőzték az etikai kódexeket, 

de alkalmazásuk gyakorisága jóval elmaradt az első három eszközétől. 

5.4.4.1 A fenntarthatósági kommunikáció célja, célcsoportja, eredménye, témakörei 

Az elméleti részben leírtak alapján a vállalati társadalmi felelősség kommunikációjának 

két alapvető indoka tekinthető általánosnak. Az első, hogy ez által a vállalatról pozitív kép 

alakítható ki, ezért a vállalatnak érdeke, hogy társadalmi tevékenységét kommunikálja. A 

második, sokkal inkább egy alapvető elvárás megléte, miszerint az érdekelteknek joguk van a 

vállalati teljesítményekről információhoz jutni. 

Empirikus kutatásomban többek között azt vizsgáltam, hogy az első indok mennyire 

jelentkezik a vállalati CSR kommunikáció célstruktúrájában, és az elért eredmény mennyire 

alakul a várakozásoknak megfelelően. A hazai nagyvállalatoknál szakértőik véleménye szerint a 

CSR kommunikáció elsődlegesen imázs tényező, mivel célstruktúrájában és érzékelt 

eredményében is az imázs-jelleg dominál (hiteles és átfogó kép a vállalatról: 87,3%). A 

vállalatok a CSR kommunikáció által a róluk kialakult képet igyekeznek javítani (72,7%). Ettől 

főleg HR céljaik megvalósulását várják: azt, hogy jó kapcsolat legyen a meglévő (49,1 %), 

valamint a potenciális munkavállalóikkal (40,0 %). Ezzel összefüggően a munkavállalókat 

„kibocsátó” és a céget befogadó helyi közösséggel, mint célcsoporttal (67,3 %). 

Bár a hazai nagyvállalatok CSR üzeneteiket a deklarált imázsépítő kommunikációs 

üzenetek mellett termékekhez is kötik, a kommunikáció eredményét tekintve azonban a 

vállalati képre gyakorolt pozitív hatás mellett számszerűsíthető eredmény nem jelentkezik, a 

forgalomra kimutatható hatása nincsen. (15. táblázat) 

A hazai CSR kiemelt munkavállalói irányultsága tekintetében eredményeim megerősítik 

a GKI [2009] és az AmCham [2006] felmérései által tapasztaltakat. A hazai cégeknél a CSR-re 

költött összegek háromnegyede belső célokat szolgál. (GKI [2009], 5. old.). A kutatási 

eredmények felvetik azt a kérdést, hogy míg korábban a fenntartható fejlődés vállalati 

integrációja főleg a környezetvédelmi követelményekre helyezte a hangsúlyt, napjainkban a CSR 

kérdésköre miért követi nagyobb mértékben a szűkebb társadalmi érdekelti kör elvárásainak 
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való megfelelés elvét, legalább is a szakértők véleményének tükrében. A válaszok felderítése 

további kutatások célja lehet.  

15. táblázat A CSR kommunikáció célja, alkalmazása és eredménye a hazai nagyvállalati gyakorlatban 

Cél Megvalósulás Eredmény 
Deklarált cél: 

(13. kérdés, N=55) (15. kérdés, N=53) 
Visszajelzése jellege: 

(16. kérdés, N=53) 
Hiteles és átfogó kép a vállalatról 87.27% Kizárólag pozitív 24.50% 
Vállalati kép erősítése 72.73% 

Mind vállalati imázs építő jellegű, mind a 
termékekhez kapcsolódik. 

50.1% 
Inkább pozitív 54.70% 

Munkavállalók tájékoztatása az 
érdekükben folytatott tevékenységről 

49.09% 
Vállalati imázshoz kapcsolódik 49.9% Vegyes 11.30% 

Értékes munkaerő vállalathoz vonzása 40.00% Termékértékesítéshez kapcsolódik 0.0% Inkább negatív 0.00% 

Jótékonysági tevékenység 
hangsúlyozása 

27.27% 
Kizárólag negatív 0.00% 

Befektetők meggyőzése 18.18% Nincs 9.40% 

Munkaügyi érdekvédelmi szervezetek 
tájékoztatása 

16.36% 
Érzékelt eredmény 
(24. kérdés, N=53) 

Környezeti érdekvédelmi szervezetek 
meggyőzése 

14.55% 
Vállalati kép javulása 90.57% 

Hatóság meggyőzése a jogkövetésről 12.73% 
Vállalat hitelességének 
növelése 

60.38% 

Negatív sajtóvisszhang elkerülése 10.91% Pozitív médiavisszhang  54.72% 

Vállalati forgalom növelése 9.09% Javuló márkaismertség 24.53% 

Egyéb 9.09% 
Versenytárgyalásokon 
segített 

7.55% 

Célcsoport: 
(14. kérdés, N=55) 

Forgalomnövekedést 
indukált 

5.66% 

munkavállalók  
(meglévő és potenciális) 

69.09% 

helyi közösség 67.27% 

Segített hitelekhez jutni 3.77% 

fogyasztók 58.18% Egyéb 1.89% 
média 50.91% 
partnerek  
(beszállítók és felvásárlók) 

50.91% 

hatóságok 36.36% 
érdekvédelmi szervezetek 32.73% 
befektetők 25.45% 
hitelezők 5.45% 

Fő üzenet: 
(N=55) 

1. Jó vállalat (1. és 2. deklarált cél) 
2. Jó munkáltató (3. és 4. deklarált cél) 
3. Jótékony (5. deklarált cél) 
4. Jó befektetés (6. deklarált cél) 
5. Jogkövető (7., 8., 9., és 10. deklarált cél) 
6. Érdemes tőle venni (11. deklarált cél) 

 

 

Forrás: Szakértői megkérdezés 

16. táblázat A vállalati weboldalakon érintett fenntarthatósági kérdéskörök 

 Webelemzés 
N=133 

Környezeti kérdések 87.22% 
Termékfelelősség 66.17% 
Jótékonyság 64.66% 
Fenntarthatósági/környezeti politika, 
stratégia 58.65% 
Munkavállalói juttatás, 
esélyegyenlőség, sokszínűség 57.14% 
Egészséges, balesetmentes 
munkakörülmények 42.86% 

Társadalmi együttműködés 42.11% 

Forrás: Strukturált tartalomelemzés 
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A weboldalakon érintett kérdések tekintetében (W9 kérdés) környezeti kérdésekkel a 

vállalatok 87,2%-a foglalkozott. A további kérdéskörök megoszlását a 16. táblázat tartalmazza. 

A vállalatokat társadalmi hatásuk alapján környezet-intenzív, illetve szenzitív terméket 

forgalmazó, alkalmazás-intenzív és neutrális kategóriákba soroltam be (17. táblázat). A 

környezet-intenzív kategóriába olyan iparágakat soroltam, melyek jelentős környezeti hatásai 

rögtön szembetűnőek. A szenzitív termékekhez olyanok tartoztak, amelyek potenciálisan káros 

társadalmi hatásukból kifolyólag erősen szabályozottak. Alkalmazás-intenzívnek ítéltem minden 

olyan vállalkozást, amelyik 1000 fő felett foglalkoztat, és nem került besorolásba az előző kettő 

kategóriába. Az 1000 fős határértéket a GKI kutatása alapján húztam meg, mert abban a 

kutatásban is két részre bontották a nagyvállalati kört: 250-999 főt alkalmazó vállalatok és 1000 

fő feletti alkalmazottat foglalkoztatók. A neutrális kategórába az első három csoportba be nem 

sorolt cégek kerültek. 

17. táblázat Az iparág jellege 

Környezet-intenzív Szenzitív Alkalmazás-intenzív Neutrális 

Energiatermelés és 

kereskedelem 

Szeszesital gyártás 

forgalmazás 

Szállítás, szállítmányozás, 

fuvarozás 

Dohányipar 

Mezőgazdaság Gyógyszeripar 

Fém-, alumínium ipar 

Építőipar 

Vegyi- gumi és műanyagipar 

Haditechnika 

Azok a vállalatok, amelyek 

nem tartoznak az első 

kettőbe, és 1000 fő feletti 

foglalkoztatottal 

rendelkeznek. 

Minden olyan cég, amelyik 

nem tartozik az első 3 

kategóriába 

Forrás: Saját szerkesztés 

18. táblázat Kereszttábla a környezetvédelmi téma weboldalon történő említése és az iparág jellege között 

Iparág jellege Összesen 
 Környezet-

intenzív 
szenzitív termék  

Alkalmazás-
intenzív  

neutrális  

Vállalatok száma 3 3 10 1 17 

Várható érték 7.7 1.8 4.9 2.7 17.0 

% környezetvédelem 17.6% 17.6% 58.8% 5.9% 100.0% 

% Iparág jellege 5.0% 21.4% 26.3% 4.8% 12.8% 

% összesen 2.3% 2.3% 7.5% .8% 12.8% 

nem 

Korrigált reziduum -2.4 1.0 3.0 -1.2   

Vállalatok száma 57 11 28 20 116 

Várható érték 52.3 12.2 33.1 18.3 116.0 

% környezetvédelem 49.1% 9.5% 24.1% 17.2% 100.0% 

% Iparág jellege 95.0% 78.6% 73.7% 95.2% 87.2% 

% összesen 42.9% 8.3% 21.1% 15.0% 87.2% 
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Korrigált reziduum 2.4 -1.0 -3.0 1.2   

Vállalatok száma 60 14 38 21 133 

Várható érték 60.0 14.0 38.0 21.0 133.0 

% környezetvédelem 45.1% 10.5% 28.6% 15.8% 100.0% 

% Iparág jellege 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Összesen  

% of Total 45.1% 10.5% 28.6% 15.8% 100.0% 

Forrás: Strukturál tartalomelemzés (N=133) 
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A kereszttáblás vizsgálat (18. táblázat) és a Chi-négyzet próba igazolta (χ2= 11,653, df=3, 

p=0,009, Cramer V= 0,296, N=133), hogy a környezeti kérdés – általánosan nagy lefedettségi 

aránya ellenére – sokkal nagyobb megjelenítést kapott a környezet-intenzív iparágban 

tevékenykedő vállalatok weboldalain, míg az alkalmazás-intenzívek esetében a környezeti 

kérdések megjelenítettsége alacsony volt. 

A társadalmi együttműködés kérdésköre vonatkozásában a szenzitív és neutrális 

iparágban tevékenykedő cégekre mutatható ki szignifikáns összefüggés (χ2= 9,874, df=3, 

p=0,02, Cramer V= 0,272, N=133; usz(szenzitív)=3,36; usz(neutrális)=2,27). A termékfelelősség 

kérdésének részletes megtárgyalása egyértelműen a szenzitív termékeket gyártó vagy 

forgalmazó vállalatokra volt jellemző, hiszen 92,9%-os lefedettséget mutatott, ami jóval 

meghaladta az átlagos lefedettséget (66,2%) és a korrigált reziduum értéke 2,2 volt75. 

Munkavállalói juttatások említése az alkalmazás-intenzív vállalatok weboldalain 

felülreprezentált volt, de a statisztikai próba ebben a kérdéskörben nem adott szignifikáns 

eredményt. 

Megvizsgáltam a CSR-rel foglalkozó magyar nyelvű weboldalak elnevezését (W3a1 

kérdés, N=103). Kapcsolat mutatható ki az elnevezés és az iparág jellege között, ugyanis a 

szenzitív és alkalmazás-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalatok nagyobb 

valószínűséggel nevezték el CSR-rel foglalkozó oldalaikat társadalmi 

felelősségvállalás/vállalati felelősség néven (korrigált reziduumok szenzitív: 2,9; alkalmazás-

intenzív: 2,1). Ez utóbbi esetben a kapcsolatot a Chi-négyzet próba is igazolta (χ2=16,789; df =3; 

p= 0,001; Cramer V= 0,404). A környezet-intenzív iparágban tevékenykedő vállalatok esetében 

a környezetvédelem elnevezés szerepelt a leggyakrabban (56,3%), jóval meghaladva a teljes 

mintán belüli arányát (46,6%) (usz=1,347; α=0,1 esetén szignifikáns). Ugyanerre a 

nonparametrikus Mann- Whitney teszt szerint az alábbi eredményeket kaptam: 

19. táblázat Mann-Whitney teszt eredménye az iparág  környezet-intenzív jellege és a fenntarthatósági 

menüpont környezetvédelemként történő megjelölése között. 

  Környezet ntenzív N 
Helyezések 

átlaga 
Helyezések 

összege 

Igen (1) 48 47.03 2257.50 

Nem (2) 55 56.34 3098.50 
W3a1: A menüpont 
elnevezése - 
környezetvédelem Összesen 103     

 
 

                                                 
75

 Értelmezésről lásd bőbben Sajtos – Mitev [2007] 148. old. 
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Teszt Statisztikák (a) 
 

  

W3a1: A 
menüpont 
elnevezése 

Mann-Whitney U 1081.500 

Wilcoxon W 2257.500 

Z -1.825 

Asymp. Sig. (2-tailed) .068 

a  csoportosító tényező: Környezet_intenzív 

Forrás: Strukturál tartalomelemzés (N=103) 

A szignifikancia érték alig haladja meg a 0,05. Sajtos- Mitev [2007] (154. old.) szerint a 

gyakorlatban sokszor előfordul, hogy ha az általánosan alkalmazott 5%-os szignifikancia szinten 

nincs összefüggés, akkor az első fajú hiba valószínűségét 10%-ra növelik és 90%-os 

megbízhatósággal fogadják el a hipotézist. Az 5.3.3 fejezetben kifejtettem, hogy miért 

dolgoztam 90%-os megbízhatósággal, így  ezen a szinten igaz az állítás, miszerint a környezet-

intenzív vállalatok nagyobb valószínűséggel nevezik el menüpontjukat környezetvédelemnek. 

Eredményeim egybecsengenek Porter véleményével: a vállalati társadalmi felelősség 

gyakorta többnyire defenzív jellegű (idézi Kerekes és Wetzker [2007], 40.old.). A CSR 

kommunikáció súlypontja rendszerint azon a kérdéskörön van, amely kiemelt megítélésbeli 

kockázatot jelent az egyes vállalatok számára. 

A vizsgált cégek 12,5%-a kihelyezett gyártókapacitást képvisel. Olyan vállalat, amely nem 

a magyar piacra termel, és valamelyik nagy autóipari konszern beszállítója, magyarországi 

telephelyét a felvevő gyártó közelsége okozza. Ezen cégek többségét az alkalmazás-intenzív 

vállalatok közé soroltam be. A magyar nyelvű weboldallal nem rendelkező cégek nagyobb 

valószínűséggel kerülnek ki a kihelyezett gyártókapacitást nyújtó vállalatok közül (χ2= 65,707, 

df=1, p=0,000, Cramer V= 0,573). Az említett vállalkozások jelentős részének (64%) nincsen 

magyar nyelvű weboldala. A CSR adaptáció/integráció kommunikációjának hiánya a vállalat 

adott nemzetközi státusával lehet összefüggésben. A kihelyezett gyártókapacitásoknak 

nagyobb valószínűséggel nincsen (68%-nak nincs, míg az átlag 44,5%) sem anyavállalati 

integrált, sem önálló fenntarthatósági/környezeti jelentése (χ2= 6,389, df=1, p=0,011, Phi= -

0,179). Ezt az esetet úgy értelmezhetjük, hogy az ilyen típusú vállalatok esetében a fenntartható 

fejlődés integrációja szükségszerűen főleg a megrendelőik követelményein keresztül 

érvényesül, s a stratégiában vagy a kommunikációban kifejezett tudatossága korlátozott. A 

kihelyezett gyártókapacitások közül öt szerepelt az AccountabilityRating Hungary 2008-as listán 
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a maximálisan elérhető 100 pontból mindannyian 35 pont alatti értékelést kaptak76. A GKI 

kutatása hasonló következtetésre jutott, hiszen az általuk vizsgált vállalatok 16%-ának sem volt 

magyar honlapja, és ezen cégek több mint 80%-a a feldolgozóiparban és jellemzően 

bérmunkában egy-egy nagy megrendelőnek dolgozott. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a CSR témába illő kommunikáció a nagyvállalatok 

körében elterjedt, de kiterjedtsége, hangsúlya változó. A CSR kommunikáció imázstényező, 

erős HR irányultsággal, ugyanakkor témakörei szorosan kapcsolódnak a vállalat tevékenységi 

köréhez, és kiemelten azon kérdésre koncentrálnak, amely megítélésbeli kockázatot jelent a 

vállalat számára. A kiszervezett gyártókapacitást biztosító cégeknél nincs, vagy korlátozott a 

kommunikációban kifejezett CSR-tudatosság. 

5.4.4.2 A speciális fenntarthatósági kommunikációs eszközök vizsgálata 

A disszertáció elméleti szakaszában a speciális kommunikációs eszközök közé öt eszközt 

soroltam: termékjelölők, etikai kódexek, jelentések, szabványok és egyezmények. Empirikus 

kutatásomban vizsgáltam a vállalathoz kötődő speciális fenntarthatósági kommunikációs 

eszközök jelenlétét. A termékjelölőkkel nem foglalkoztam kiemelten, mert vizsgálatomat első 

sorban a vállalati kommunikációnak szenteltem. A termékjelölőkre vonatkozó információ 

ugyanakkor, hogy a szakértői megkérdezés 11. kérdése során mindössze 4 vállalat (7,3%) 

nyilatkozott úgy, hogy kommunikálja társadalmi felelősségét a termékcsomagoláson. Ez az 

eredmény természetesen nem jelenti azt, hogy a vállalatok nem használnák a termékjelölőket, 

de nagy valószínűséggel szakértőik azokat nem sorolják a CSR kommunikáció eszközei közé. 

Pontos képet használatukról a csomagolás elemzésével kaphatnánk, mely jelen disszertáció 

keretein túlmutat. 

Mint korábban már bemutattam etikai kódexet 42 vállalat weboldalán találtam, amely a 

CSR-rel foglalkozó vállalatok 31,6%-a. Szakértői megkérdezésemből (11. kérdés) kiderült, hogy 

mindössze 12 (21,8%) vállalat tagja egy vagy több olyan szervezetnek, amelynek célja a vállalati 

fenntarthatóság erősítése.  

Jelentések 

Jelentéssel önbevallás szerint a vállalatok közel fele, míg webelemzés alapján a CSR 

kommunikációt folytató vállalatok 38,3%-a rendelkezik. Magyar nyelvű jelentése 33 vállalatnak 

van. A többiek az idegen nyelven készült jelentésüket helyezik ki a magyar weboldalra. Ezzel 
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tulajdonképpen korlátozzák az érdekeltek jelentéshez való hozzáférését és az interaktivitást. A 

jelentés típusát tekintve 4 különböző azonosítható77. Fenntarthatósági jelentést ad ki a 

beszámoló vállalatok 45,1%-a (23 vállalat). A második legelterjedtebb jelentési típus az éves 

jelentéssel összevont beszámoló, a riportoló vállalatok közel negyede ezt alkalmazza (12 

vállalat). Ettől alig lemaradva következnek a társadalmi beszámolót készítő vállalat (11 vállalat). 

Végül, 5 vállalat még mindig csak környezeti beszámolót ad ki. Egyáltalán nincsen jelentése a 

vizsgált vállalatok 44,5%-ának.  

Önálló jelentéssel rendelkezik a vállalatok 12%. A 200 vállalatból 43-at önálló 

vállalatként azonosítottam. Közülük 10, azaz közel a negyedük rendelkezik jelentéssel. 

Korábban már írtam arról, hogy a leányvállalatok esetében ez az arány 60,5%-os és a 

leányvállalatok nagyobb valószínűséggel publikálnak jelentést, mint az önálló vállalatok.  

A szakértői megkérdezés 20. kérdése szerint nemzetközi csoport szinten vagy magyar 

szinten készít jelentést a vállalatok 75,4%-a (N=57), melyek közül 28 magyar nyelven is elérhető. 

A jelentést készítő vállalatok közül egy kivételével mindannyian válaszoltak a kérdőív 22. 

kérdésére, és jelentős többségük (83,3%) – függetlenül attól, hogy elérhető-e a jelentésük 

magyar nyelven vagy sem – úgy nyilatkozott, hogy a jelentést az érdekeltek bevonásával 

készítették. Feltételezhetően igaz ez az állítás, de azon vállalatok esetében, amelyek 

nemzetközi csoportszinten, idegen nyelven vagy nemzetközi csoportszinten magyar nyelvre 

csak lefordítva publikálják jelentéseiket, az érdekeltek nagy valószínűséggel nem a helyi 

közösségből kerülnek ki, hanem az anyavállalat érdekeltjeinek köréből. Ez, és az a tény, hogy 

nagyon alacsony a CSR-t tevékenyen elősegíteni szándékozó vállalatok száma (hiszen csak 

21,8% tagja nemzetközi szervezetnek) arra utal, hogy bár a vállalatok elméletben tisztában 

vannak a CSR érdekelti orientációjával, a gyakorlatban ezt kevesen alkalmazzák. 

Eredményeim megerősítik a Terra Idea [2006] kutatásának következtetését. 

Empirikus kutatásom harmadik fázisában vizsgáltam a magyar nyelven elérhető 

jelentéseket. A 33 magyar nyelven elérhető jelentésből 31-hez sikerült hozzájutnom. A magyar 

nyelvű jelentések típusonkénti megoszlását (J3 kérdés) a 20. ábra mutatja be. A 31 jelentésből 

csupán 1 volt nemzetközi jelentés magyar nyelvű fordítása. A magyar nyelvű jelentések esetén 

is érvényesül az általános tendencia, hogy a legtöbb fenntarthatósági kérdéssel foglalkozó 

jelentés fenntarthatósági típusú (20. táblázat). Ugyanakkor mintha egyre inkább elterjedőben 
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lenne az a gyakorlat, hogy a vállalatok a fenntarthatósági jelentéseiket az éves beszámolójuk 

részévé teszik, és konszolidált formában egységes keretben adnak számot éves 

teljesítményükről.  

 

Éves 9

CSR 9

Idegen nyelvő 18

Környezeti 1

Hiányzik 2

Magyar 33

Fenntarthasági 12

 

20. ábra A jelentések nyelve és a magyar nyelven elérhetők típusai 

Forrás: Strukturált tartalomelemzés (N=51) 

A tendencia alátámasztásához kiemelem a MOL példáját. A MOL Magyarország első 

olyan vállalata volt, amelyik jelentést adott ki fenntarthatóság témakörében 

(http://www.kovet.hu/view/main/160.html). Megvizsgálva a vállalat által 1996 óta publikált 

jelentések típusait, úgy tűnik, hogy a fejlődési sorozatban a következő lépcső az integrált éves 

jelentés kiadása. Természetesen „egy fecske nem csinál nyarat”, de a MOL példaértékű a 

fenntarthatóság vállalati integrációja szempontjából, ezért tevékenysége előjelezhet egy 

tendenciát. 

20. táblázat A jelentések típusai 

Jelentések típusai  

fenntarthatósági 38.7% 
éves 29.0% 
CSR 19.4% 
Good CSR 9.7% 

környezeti 3.2% 

Forrás: Strukturált tartalomelemzés (N=31) 

További tendenciaként említendő, hogy a Good CSR78 jelentések publikálása egyre 

terjedőben van. A közép-kelet-európai régióban külön szervezetet hoztak létre a Good CSR 
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jelentés az átláthatóság jegyében általános információkat követel meg a vállalatról, valamint minimum 10 
adatjellegű indikátor/információ közlését írja elő. (www.goodcsr.com) 
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jelentések népszerűsítésére 2008-ban. Azóta a vizsgálat időpontjáig79 összesen 31 vállalat adott 

ki Good CSR jelentést magyar nyelven. (http://www.goodcsr.com/) Köztük számos olyan vállalat 

megtalálható, mely hosszú CSR jelentést nem is ad ki a magyarországi tevékenységére 

vonatkozóan. A Good CSR jelentések sikerének titka nagy valószínűséggel abban rejlik, hogy  

− könnyebb összeállítani, mint a hosszú jelentéseket, 

− társul mellé egy terjesztési csatorna is a szervezet révén, 

− a tagoknak lehetőségük van tapasztalatokat cserélni, 

− van egy éves rendezvény, amelyen a legjobbakat díjazzák és arról a média 

beszámol, 

− a vállalat használhatja a Good CSR logót termékein, honlapján. 

Összefoglalva nemcsak könnyebb elkészíteni, de kellő publicitás is társul hozzá. 

Az átnézett 31 jelentésből 18 (beleszámolva a Good CSR jelentéseket is) a GRI standard 

figyelembevételével készült (J11 kérdés), a GRI standard szerinti megfelelési szintek az alábbi 

táblázat szerint alakultak80: 

21. táblázat A jelentések megfelelési szintjei 

 Külőleg auditált 

(+ jel a szint mellett) 

Nem auditált 

A 1  

B 3 6 

C 1 3 

Régi GRI szerint 3 1 

Forrás: Strukturál tartalomelemzés (N=18) 

A beszámolók témahangsúlyai vonatkozásában a szakértői megkérdezés (21. kérdés; 

N=35) szerint az alábbi hangsúly alakult ki: 

1. A vállalat környezeti terhelésének csökkentése. 

2. A munkavállalói balesetek elkerülése érdekében végzett erőfeszítések. 

3. A munkavállalóknak nyújtott szociális támogatások. 

4. A vállalat milyen módon segíti partnerei környezeti terhelésének csökkentését. 

5. Támogatások/adományok. 

A honlapokról letöltött 31 jelentés adott témaköröknek szentelt oldalszám vizsgálata 

(J4-J9 kérdés) esetében azonban a kép némiképp másként fest. Itt is a környezeti kérdéskörnek 

szentelték a legnagyobb tartalmat a vállalatok. Ezt a munkavállalókkal foglalkozó részek aránya 
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követte, majd a jótékonyság következett. A termékfelelőséggel foglalkoztak a negyedik 

legnagyobb terjedelemben, végül a legkisebb terjedelmet az egészséges balesetmentes 

munkakörnyezet biztosítása kapta. Összefoglalva azonban megállapítható, hogy a 

témahangsúlyok vonatkozásában is tetten érhető a környezeti dimenzió túlsúlya a 

szociálishoz képest. 

Egyes cégek nemcsak auditáltatják beszámolóikat, hanem teljesítményük minősítését is 

kérik az auditoroktól. A minősített jelentések száma 6 volt (J14 kérdés). A minősítés annyiban 

különbözik az audittól, hogy amíg az auditor csak azt tanúsítja, hogy az adatok a valóságnak 

megfelelnek, teljesek és valósak, addig a minősítő egy saját maga által kidolgozott módszertan 

alapján értékeli a vállalatok teljesítményét, görbe tükröt tartva ezzel eléjük. Magyarországon a 

KÖVET minősítésével lehet a leggyakrabban találkozni81. A minősítés alkalmával bejárások, 

interjúk, dokumentumok vizsgálata és az érdekelt felek véleménye alapján értékelik a vállalatok 

tevékenységét egy ötfokozatú skálán82 (Tóth [2004]). A külső audit jelenléte vagy hiánya, illetve 

eredménye kézzelfogható módon jelzi a vállalati megfelelőséget. Bár vizsgáltam a minősítés 

eredményeit, ezek relevanciája 6 vállalat esetén alacsony. 

 

Szabványok 

A szabványok alkalmazását a szakértői megkérdezésen (23. – 23.C kérdések) keresztül 

vizsgáltam. Az eredményeket a 22. táblázat mutatja be. A válaszadó nagyvállalatok 74,5%-a 

alkalmaz valamilyen szabványt a vállalati társadalmi felelősséggel kapcsolatban. 54,5% az ISO 

9001-et is felsorolta itt, ami arra utalhat, hogy a vállalati társadalmi felelősség kérdéskörét a 

minőségmenedzsment részének tekintik. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy mivel a 

kérdésfeltevésben példa szinten szerepelt az ISO 9001, ezért bizonyos válaszadók esetleg 

érezhették úgy, hogy azt is ide kell sorolni. Ugyanakkor, mivel a kérdésben képzett szakértőket 

kérdeztem meg, feltételezhető, hogy többségük tisztában van az ISO 9001 jellegével, és ezért a 

válaszok csak kissé torzulhattak a kérdésfeltevés folytán. 

A második leginkább alkalmazott szabvány az ISO 14001, amelyet a válaszadó 

vállalatok közel fele használ, és mindannyian a külső auditálás szintjéig jutottak. A többi 

szabvány alkalmazása jóval elmarad az ISO 9001 és ISO 14001 mögött. EMAS auditálással az 55 
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vállalatból 1 rendelkezett. Az egyéb szabványok között említésre került a TS16949, ami az 

autóipari beszállítók minőségügyi megfelelését hivatott biztosítani 

(http://www.ts16949.com/index.html). Említésre került még a HACCP, amely egy kötelező 

érvényű szabvány az olyan vállalatok számára, amelyek élelmiszer előállítással, forgalmazással, 

kereskedelemmel foglalkoznak. A rendszer segíti az élelmiszergyártókat abban, hogy 

azonosítsák tevékenységük minden olyan lépését, amely kritikus az élelmiszerek biztonsága 

szempontjából, és biztosítsák a megfelelő biztonsági eljárások azonosítását, bevezetését, 

fenntartását és felülvizsgálatát, ahogy az az Európai Tanács 93/43/EEC direktívájában szerepel 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0043:EN:HTML). Ezen 

két szabvány említése is megerősítésül szolgál azon feltételezésnek, hogy a fenntarthatóságot a 

vállalatok egy része a minőségmenedzsment részének tekinti. Következtetéseim alátámasztják a 

Szonda Ipsos [2008] kutatását.  

22. táblázat A CSR-rel kapcsolatban alkalmazott szabványok 

 Alkalmazó vállalatok 
száma  aránya 

Alkalmaz szabványt 41 74,5% 

Támpont 
Részleges 

megfelelés 
Teljes 

megfelelés 
Auditált 

ISO9001 30 54,5% 0 1 1 28 
ISO14001 27 49,1% 0 0 0 27 
GRI 9 16,4% 0 1 3 5 
OHSAS18001 7 12,7% 0 0 0 7 
EMAS 1 1,8% 0 0 0 1 
AA1000 1 1,8% 0 0 1 0 
SA8000 0 0,0% 0 0 0 0 

Egyéb 7 12,7% 1 0 0 6 

Forrás: Szakértői megkérdezés (N=55) 

Bár a nemzetközi szabványok terjedése folyamatos, az egyetlen kifejezetten uniós 

szabvány (EMAS) jelentős hátrányban van az ISO14001-hez képest. Ezt nemcsak szakértői 

megközelítésem, de a KÖVET nyilvántartása is bizonyítja. 2007 elején 1140 vállalat rendelkezett 

ISO 14001 minősítéssel és 8-an regisztráltak az EMAS rendszerében83 

(http://www.kovet.hu/view/main/173.html) GRI szerinti tanúsított jelentéssel hazánkban 

összesen 6 vállalat rendelkezett 2007 elején (Kiss [2007], 32. old). További kutatás tárgya lehet 

annak felderítése, hogy mi okozza, hogy egyes szabványok, mint például az OHSAS 18001, a GRI 

vagy az ISO 14001 terjedőben vannak, míg más szabványok pl.: az AA1000 vagy SA8000 nem 

tudnak tért hódítani. 

A szabványokat alapvetően azért alkalmazzák a vállalatok (23. B és 23. C kérdések), 

mert azok segítenek strukturáltan megközelíteni a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
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kérdéskörét (60% válaszadó). Ugyanakkor a maradék 40% fő indoka a szabvány imázs 

befolyásoló szerepét és könnyű kommunikálhatóságát hangsúlyozta (40%). A GRI szabvány 

esetében túlsúlyban volt a strukturált megközelítés elősegítése, mint indok, míg az ISO 14001 

esetén a két indok 50-50%-os megoszlást mutatott. A GRI-nél néhányan kiemelték még, hogy a 

felelős befektetők toborzásában fontos szerepet játszik. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a speciális kommunikációs eszközök alkalmazása 

tekintetében a szabványok a legelterjedtebbek, és ezek nemcsak segítenek strukturáltan 

megközelíteni a vállalati fenntarthatóság kérdéskörét, de imázstényezőként is szerepet 

játszanak. A standardok kapcsán kikristályosodni látszik az a következtetés, miszerint a CSR-t 

a vállalatok minőségügyi kérdésnek is tekintik. A beszámolás a nagy nemzetközi háttérrel 

rendelkező vállalatok esetében gyakoribb. Bár teoretikusan ismert a CSR érdekelti 

orientációja a gyakorlatban kevés bizonyíték szól annak megvalósulása mellett. A környezeti 

dimenzió hangsúlyozottsága a fenntarthatóság speciális kommunikációs eszközeinek 

alkalmazásában is megnyilvánul. 

5.4.5 A CSR terjedését elősegítő és gátló tényezők 

Empirikus kutatásom bemutatásának utolsó részében a CSR motivációs és gátló 

tényezőinek elemzésével kívánok foglalkozni, ezzel is segítve az esetleges megoldások 

felfedését. Mint korábban említettem, egyetértés mutatkozott (87,3% ) a tekintetben, hogy a 

CSR tartalma ismert a szakértők számára (29/e kérdés; usz=5,53). Ugyanakkor a válaszadók 

63,5%-a úgy nyilatkozott, hogy szükség lenne egy olyan szabványra, amely alkalmazása 

biztosítani tudná, hogy a vállalat társadalmi felelősségét megfelelően teljesíti (29/f kérdés; 

usz=2,00). A válaszadók 59,3%-a további szabályozást is szükségesnek tartott (29/g; usz=1,37 – 

szignifikáns 10%-os szignifikancia szinten). A további szabályozás nem állami normatív szabályok 

meghatározását jelentette, hanem a CSR önkéntességének megtartása mellett a kérdéskör 

részleteinek további pontosítását. A szakértői megkérdezésben kapott válaszok visszaigazolják 

az ENSZ Fejlesztési Programja által 2007-ban (Kiss [2007]), és a Világbank által 2005-ben 

(Mazurkiewicz [2005]) végzett kutatások eredményeit, következtetéseit illetve egyéb kutatók 

véleményét (pl. Csáfor [2009]) is.  

A pontos tartalmi keretek - és különösen a gyakorlati megvalósítást segítő best practice 

esetek - hiányán kívül, a stakeholderi motivációt is hiányosnak vélik a szakértők. 

Különösképpen az állam ösztönzésének hiányát emelte ki a szakértők 81,8% (29/d kérdés; 
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usz=4,72), míg a fogyasztók érdeklődésének hiányára84 mutatott rá a szakértők 74,1%-a (29/b 

kérdés; usz=3,54). Közel 60% szerint nem élvez versenyelőnyt az a vállalat, amelyik felvállalja 

felelősségét (29/i kérdés; usz=1,37). Ezt a válaszadók azzal is alátámasztották, hogy nem tudtak 

(25. kérdés, 64,2%, N=53; usz=2,07) kapcsolatot teremteni a 2008. évi bevétel és a CSR 

tevékenység között. Ez a vélemény nem a híres magyar pesszimizmusnak tulajdonítható, mert 

a szakértők a CSR jövőbeni versenytényező szerepe kapcsán optimistának mutatkoztak (29/j 

kérdés, 80% egyetértett, N=55). Ugyanakkor, amíg a CSR eredményei nem mutatkoznak, 

vállalati implementációja hosszú távú befektetésként jelentkezik, melyet a kisebb vállalatok 

nem tudnak felvállalni (Mazurkiewicz [2005]). 

A harmadik érdekelti csoport, amellyel szemben kritika fogalmazódott meg CSR 

elősegítése tekintetében, a média. 61,8%-a a szakértőknek a média hozzáállásának 

változásában látja a CSR terjedésének kulcsát (21. ábra).  

30. Mi segíthetné elı a társadalmi felelısségvállalás jobb elterjedését a magyar 

vállalatok körében?
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21. ábra A CSR elterjedését elősegítő tényezők 

Forrás: Szakértői megkérdezés (N=55) 

A média igazi gátja a CSR-információk nyilvánosságra kerülésének, mert nem tesz közzé 

felelősség jellegű beszámolókat (Szlávik [2009], 192. old.). A Demos [2007] kutatása ezt a 

kritikát még erőteljesebben fogalmazta meg, amikor azt mondta, hogy a média nyomása 

nagyon gyenge hazánkban. Az állítás annyiban túlmutat a szakértői kutatásom által hozott 

                                                 
84

 Érdekes aspektusa a fogyasztói érdeklődés hiányának, hogy ennek megváltoztatása érdekében a vállalatok 
tehetnek-e valamit. Piskóti-Nagy 1999-ben a környezetbarát termékek relatíve lassú térhódításának kapcsán 
végzett fogyasztói megkérdezése szerint a legnagyobb akadályt a környezetbarát termékekkel kapcsolatos 
információk hiánya jelenti (idézi Nagy [2004-2005]). Empirikus kutatásom eredményeinek bemutatása során 
kimutattam, hogy a vállalatok fenntarthatósági jellemzőiket csomagoló anyagaikon és termékekhez kapcsolódóan 
alig kommunikálják, ezzel sem segítve a fogyasztói érdeklődés felkeltését. 
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eredményen, hogy nemcsak a pozitív motivációban (a CSR-ben aktív vállalatok kiemelése) látja 

hiányosnak a média szerepvállalását, de a negatívan viselkedő vállalatok ellenőrzésében is. A 

média ellenőrző szerepének hiányát a szakértői kutatásom nem igazolta vissza. Sőt a vállalatok 

közel 11%-ának deklarált CSR kommunikációs célja a negatív visszhang elkerülése, vagyis 

tartanak a média erejétől. 51% deklaráltan a médiát célozza CSR kommunikációjával, és közel 

55% pozitív visszajelzést is kap a média képviselőitől (15. táblázat). 

Összefoglalva két lényegi ponton állapíthatók meg hiányosságok a CSR integráció 

kapcsán: ismereti hiányosságok (1) és érdekelti motiváció (2). (1) Bár a vállalatok jelentős 

többsége úgy gondolja, hogy tisztában van a CSR tartalmával, a részletkérdések során 

többször megfigyelhető némi félreértelmezés. Nem áll rendelkezésre kellő ismeret arra 

vonatkozóan, hogy hogyan teljesíthetné a vállalat maximálisan felelősségét. Kevés a best 

practice ismeret és hiányolnak egy olyan átfogó szabványt, amely segíthetne strukturáltan 

megközelíteni a CSR kérdéskörét. A vállalatok jelentős többsége nem kíván elméleti fejlesztő 

szerepet betölteni, ők csak meg akarnak felelni, és ehhez a rendelkezésre álló tudásanyagot 

nem ítélik elégségesnek. (2) Teoretikusan ismert a CSR érdekelti orientációja, a gyakorlatban 

azonban kevés bizonyíték szól annak megvalósulása mellett. Az alacsony érdekelti 

szerepvállalás a CSR integrációjának inkább hosszú távú, mintsem rövid távú ösztönzését 

nyújtja. A fenti okoknál fogva a CSR jelenleg nem tényleges versenytényező, bár a 

várakozások hosszú távon ez irányba szólnak. Kézzelfogható eredmény hiányában a vállalati 

társadalmi felelősség kérdésköre egyelőre csak költségtényező, melynek megtérülését a 

jövőben várják a vállalatok. 



 147 

6 Összegzés és Tézisek 

E záró fejezetben a munkám elején felállított hipotéziseim tükrében, és szakirodalmi, 

illetve empirikus kutatási eredményeim felhasználásával fogalmazom meg disszertációm 

téziseit. Minden tézisemhez igyekszem a dolgozatban bemutatott, több forrásból származó 

alátámasztást, indoklást idézni, annak érdekében, hogy azok megalapozottságát bizonyítsam. A 

tézisek bizonyítása során Szabó Katalin (idézi Tomcsányi [2000] 139. old.) tanácsát követtem: 

„….a tézisek megfogalmazásakor legyünk körültekintőek: csak olyan állítást fogalmazzunk meg, 

amelyet bizonyítni tudunk. A bizonyítás történhet tényekkel, statisztikai adatokkal, de történhet 

mások vagy saját magunk által elvégzett logikai bizonyítással is.” Állításaimnál igyekeztem 

primer kutatási eredményeimre támaszkodni, de egyes részállítások megfogalmazásához a 

szakirodalom elemzése, és korábbi kutatások eredményeinek tanulmányozása alapján 

megfogalmazott következtetések útján jutottam el. Tomcsányi [2000] (10. old.) írja a 

következőt: „Új ismeretek is hozhatók létre mások által közzétett információkból 

(megállapításokból, adatokból) azok szintetizálásával, alkotó kombinálásával vagyis 

szekunderkutatással (szükség szerint saját eredeti primer adatfelvétellel kiegészítve).” Ezt a 

szerző ismeretgazdálkodásnak nevezi. Doktori kutatásaim során ezen elvek szerint igyekeztem 

eljárni. 

A doktori kutatásom kezdetén megfogalmazott hipotéziseim némelyikét – amelyek erre 

alkalmasnak mutatkoztak – a kérdőíves kutatásomban direkt formában is megkérdeztem. Ezen 

állítások esetén a támogatók arányát százalékarány próbával vizsgáltam. Más esetekben 

szükség volt a korábban már bemutatott kereszttáblás vizsgálatokra és összefüggés 

elemzésekre. 

Eredményeimet 5 tézisben foglaltam össze: 

1. tézisem elméleti jellegű - a fenntarthatóság globális szintűről vállalativá válásának 

általam felállított hierarchikus modelljére vonatkozik.  

2. tézisem az elmélet és a gyakorlat között fennálló eltérésekre utalva azonosítja a 

meglévő elméleti alapokat és a hiányzó feltételeket. 

3. és 4. tézisem a fenntarthatóság fokozatos vállalati integrációját elősegítő és jellemző 

tényezőket azonosítja, míg  
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5. tézisem a vállalati társadalmi felelősség felelősségvállalással kapcsolatos 

kommunikáció szerepéről számol be. 

 

6.1 Tézis 1.: A fenntarthatóság globális szintről vállalati koncepcióvá válásának 
hierarchikus modellje 

A fenntartható fejlődés globális szintről vállalati szintű koncepcióvá válásának folyamata és 

kapcsolati viszonyai leírhatók egy hierarchikus modell által. 

 

A fenntartható fejlődés a brundtlandi meghatározáson túl több szinten értelmezhető, 

amelyeket hierarchikus szinteknek tekintek, és ezt a modellemet szemlélteti a 4. ábra. Az egyes 

szintek meghatározzák a kérdések és az azokra befolyással bíró szereplők hatókörét. Lévén, 

hogy a fenntarthatóság koncepciójának kidolgozása a globális problémák kapcsán indult meg, 

így az elsődleges értelmezések is (1) globális szinten születtek meg. A következő szint a 

(2) nemzetközi regionális szint, amely abból ered, hogy a nemzeti politikák csak globális, illetve 

regionális kontextusban tudják a fenntarthatóság teljesítését biztosítani. Az értelmezés 

harmadik lépcsője a (3) nemzeti szint, amikor is az országok nemzeti érdekeiket követve 

igyekeztek megragadni a fenntartható fejlődés kérdéseiből a nemzeti politikákat érintő 

témákat. Számos ország nemzeti fenntarthatósági stratégiát dolgozott ki. Magyarország 

nemzeti stratégiáját a kormány 2007. júniusában fogadta el (A Magyar Köztársaság Kormánya 

[2007]). A nemzeti fenntarthatósággal kapcsolatos elképzeléseket az egyes nemzeti régiók saját 

szintjükre bontották tovább, meghatározva azon témaköröket és kérdéseket, amelyeket 

magukra nézve relevánsnak tartottak. A (4) nemzeti regionális szintre történő lebontást az 

1992-ben magtartott ENSZ Riói Konferenciáján elfogadott Agenda 21 című dokumentuma 28-as 

fejezetében részletezett Local Agenda 21 program segíti.  

A (5) vállalati szint teoretikusan a nemzeti regionális szint alatt helyezkedne el, azonban 

a vállalatok egy része vagy nemzetközileg tevékenykedik, vagy nemzetközi tulajdonosi körrel 

rendelkezik. Az ő fenntarthatósággal kapcsolatos értelmezésüket nemcsak a telephely szerinti 

nemzeti értelmezés, hanem a nemzetközi elképzelések is befolyásolják. A vállalatok csatorna 

(közvetítői) szerepet is játszanak, vagyis segítik a nemzetközi megközelítések nemzeti szintű 

integrálását. A háztartási szint a regionális szinten belül helyezkedik el. A (6) háztartási szint az 

egyének szintje. A háztartások szintjén értelmezhető a fenntartható fogyasztás és az etikus 
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fogyasztói magatartás. Miután az egyének a vállalatokban munkavállalóként is szerephez 

jutnak, így az egyének fogyasztóként és munkavállalóként is hatással vannak a fenntarthatóság 

vállalati értelmezésére. 

A hierarchikus modellt alátámasztják a globális, nemzetközi regionális, nemzeti, és 

nemzeti regionális értelmezések és azokat részletező dokumentumok egymásba ágyazódásai és 

kereszthivatkozásai. A vállalatok csatornaszerepét igazolja a fenntarthatóság koncepciójának 

lebontásában végzett aktív részvételük pl. az Európai Unió Multistakeholder Fórumában, vagy a 

WBCSD (Word Business Council for Sustainable Development) tevékenységében. A hazai 

multinacionális vállalatok (pl. MOL, Magyar Telekom stb.) komoly szerepet vállalnak a CSR 

magyarországi értelmezésének kialakítása tekintetében is. 

 

KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK:  

Ransburg Beatrix – Vágási Mária: Concepts and Standards for the Corporate Internalization of 

Sustainable Development, in Periodica Polytechnica Social and Management Sciences 15/2 2007, 43-51 old.; 

Ransburg Beatrix: A fenntartható fejlődés szociális dimenziójának értelmezése az EU-ban, in Marketing Oktatók 

Klubjának Konferenciája - Konferencia kiadvány 108-117. old. ISBN 978-963-87229-4-2 Gyöngyös, Magyarország 

2007. augusztus 30-31.; Ransburg Beatrix: Corporate Internalization of Sustainability Requirements, in 

Gazdálkodás Special Edition, Gazdálkodás 19. számú különkiadása 2007. 51. évfolyam, 247-253. old. HU ISSN 0046-

5518 INDEX 25341; Ransburg Beatrix: A fenntartható fejlődés vállalati integrációjának intézményes feltételei az 

Európai Unióban - A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó szabványok, in Merre tart a világgazdaság: Európa 

helyzete, A BME Műszaki Menedzsment Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola III. országos 

konferenciájának előadásai, 77-84. old. ISBN 978-963-420-939-3, Budapest Magyarország, 2007. december 7.; 

Ransburg Beatrix: A fenntartható fejlődés szociális dimenziójának kommunikációja - Beszámolás a vállalatok 

társadalmi szerepvállalásáról, in II. KHEOPS Tudományos Konferencia - Konferencia kiadvány CD 406-417. old. 

ISBN 978-963-87553-0-8, Mór, Magyarország, 2007. május 30. 

 

6.2 Tézis 2.: Az elmélet és a gyakorlat közötti rés - hiányzó feltételek 

A fenntarthatóság vállalati integrációjának sokoldalú elméleti megközelítése rendelkezésre 

áll ugyan, de az ismereti hiányosságok és az érdekelti motiváció alacsony szintje a koncepció 

tömeges gyakorlati megvalósításának gátját jelentik. 

 

Elméleti kutatásaim alapján megállapítottam, hogy mára a fenntartható fejlődés vállalati 

integrációjához szükséges elméleti megközelítések rendelkezésre állnak, hiszen számos 
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publikáció foglalkozott a vállalati felelősség kérdéskörének szintjeivel (Carroll [1991]; Lantos 

[2001]; Matten-Crane [2003] és még sokan mások), tartalmával (Európai Bizottság [2001b]; 

Suggett-Goodsir [2002]). Elméleti szinten kimutatásra került, hogy mi motiválhatja a 

vállalatokat a fenntarthatóság befogadására, gondolok itt a stakeholder elmélet 

összefüggéseire és az elmélet alapján várható és jelentkező előnyökre. Mára teoretikusan 

egyetértés van a tekintetben, hogy a fenntarthatóság versenytényező (Porter – Kramer [2007], 

Kerekes – Wetzker [2007], Chikán [2009]). Saját empirikus kutatásom feltárta, hogy a szakértők 

jelentős többsége (87,3%) is úgy gondolja, hogy a CSR tartalma ismert a számukra. Ugyanakkor 

azt tapasztaljuk, hogy bár a kérdéskör egyre terjedőben van, a tömeges megvalósul továbbra is 

várat magára. A terjedés elősegítésére a szakértői megkérdezésem válaszadói két területen 

jelöltek meg fejlődési lehetőségeket: 

A koncepció ismeretének kérdéskörében és az érdekelti motiváció területén. Az ismereti 

kérdéskörhöz tartozik, hogy a szakértői megkérdezésem válaszadóinak 63,5%-a úgy 

nyilatkozott, hogy szükség lenne egy olyan szabványra, amely alkalmazása biztosítani tudná, 

hogy a vállalat társadalmi felelősségét megfelelően teljesíti. Ezzel utaltak arra, hogy a 

vállalatoknak további ismeretekre lenne szükségük ahhoz, hogy megértsék, mit kell tenniük, ha 

felelősségüket fel szeretnék vállalni. A tartalmi, ismereti kérdéshez kapcsolódóan a válaszadók 

59,3%-a további szabályozást szükségesnek tartott. Mindkét százalékos arány szignifikanciáját 

százalékarány próbával 10%-os szignifikancia szinten igazoltam. A kifejtős kérdések során több 

szakértő megemlítette a best practice ismeretek cseréjének szükségességét is. Jelen tézis 

feltáró jellegű következtetést fogalmaz meg, a kérdőíves kutatásom ilyen jellegű általánosításra 

alkalmas, ezért az eredményeket elfogadtam, és megállapítottam, hogy a CSR ismeret terén 

további fejlődésre van szükség. 

Az érdekelti motiváció hiányosságaira a kérdőíves kutatásom alábbi megállapításai 

mutattak rá. Ezeket a százalékarány próba szignifikánsnak nyilvánította (α=0,1).: 

− A fogyasztók érdeklődésének hiányát jelezte a szakértők 74,1%-a.  

− Közel 60% szerint nem élvez versenyelőnyt az a vállalat, amelyik felvállalja 

felelősségét. Ezt a válaszadók azzal is alátámasztották, hogy nem tudtak kapcsolatot teremteni 

a 2008. évi bevétel és a CSR tevékenység között. 

− Az állam ösztönzésének hiányát emelte ki a szakértők 81,8%. 

− 61,8%-a a szakértőknek a média hozzáállásának változásában látja a CSR 

terjedésének kulcsát. 
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A fentiek alapján következtetésem, hogy (1) bár a vállalatok jelentős többsége úgy 

gondolja, hogy tisztában van a CSR tartalmával, a részletkérdések során többször megfigyelhető 

némi félreértelmezés. Nem áll rendelkezésre elég ismeret arra vonatkozóan, hogy hogyan 

teljesíthetné a vállalat maximálisan felelősségét, például nemrég készült csak el a 

megkérdezett nagyvállalatok többsége által olyannyira várt nemzetközi CSR szabvány, amely 

segíthetne strukturáltan megközelíteni a CSR kérdéskörét. Szintén kevés a best practice 

ismeret. (2) Teoretikusan ismert a CSR érdekelti orientációja, a gyakorlatban azonban kevés 

bizonyíték szól annak megvalósulása mellett. Az alacsony érdekelti szerepvállalás a CSR 

integrációjának inkább hosszú távú, mintsem rövid távú ösztönzését nyújtja. A fenti okoknál 

fogva a CSR jelenleg nem tényleges versenytényező, bár a várakozások hosszú távon ez irányba 

szólnak. Kézzelfogható eredmény hiányában a vállalati társadalmi felelősség kérdésköre 

egyelőre csak költségtényező, melynek megtérülését a jövőben várják a vállalatok. 

 

KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK:  

Ransburg Beatrix – Vágási Mária: Concepts and Standards for the Corporate Internalization of 

Sustainable Development, in Periodica Polytechnica Social and Management Sciences 15/2 2007, 43-51 old.; 

Ransburg Beatrix: A fenntartható fejlődés vállalati integrációjának intézményes feltételei az Európai Unióban - A 

fenntartható fejlődéshez kapcsolódó szabványok, in Merre tart a világgazdaság: Európa helyzete, A BME Műszaki 

Menedzsment Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola III. országos konferenciájának előadásai, 77-84. 

old. ISBN 978-963-420-939-3, Budapest Magyarország, 2007. december 7.; Ransburg Beatrix: Sustainable 
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6.3 Tézis 3.: A fenntarthatóság vállalati integrációjának megvalósulását 
fokozatosság jellemzi 

A fenntartható fejlődés koncepciójának hazai vállalati integrációja során fokozatosság 

figyelhető meg, melyre jellemző egyrészt az átvevő vállalatok számának növekedése, 

másrészt az alkalmazott eszközrendszer tekintetében megfigyelhető kiteljesedés. 
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A fokozatosság bizonyításához az ismeretgazdálkodás módszerét választottam, és a 

szakirodalomra és korábban végzett kutatások eredményeire támaszkodtam, amelyek önálló 

értelmezése alapján hoztam meg következtetésemet. 

Az integráló vállalatok számának növekedést már régóta hangoztatja a szakirodalom 

(Füle-Kenéz [2005], Kerekes – Wetzker [2007], Szlávik et al [2005], Vágási [2004]). Empirikus 

bizonyítékául szolgál, hogy az ENSZ Fejlesztési Programja [2007] által végrehajtott kutatás azt 

találta, hogy 44 vállalat publikált valamilyen fenntarthatósághoz kapcsolódó jelentést. Jelen 

dolgozat írásának pillanatában ezen vállalatok száma már 90 volt 

(http://www.kovet.hu/view/main/160.html), amely arra enged következtetni, hogy a CSR 

kommunikáció fokozatosan terjed, egyre többen foglalkoznak a kérdéskörrel. 

Wimmer – Zoltayné [2006] szerint a fejlődési pálya során a CSR tudatosságának, 

átgondoltságának szintje változott: a vállalatok eleinte „ösztönösen, egyszerűen csak jót 

akarva”, az aktuális társadalmi kívánalmaknak megfelelve vágtak neki a vállalati integrációnak, 

majd a későbbiekben a CSR típusú tevékenységeiket a különféle vállalati stratégiák rendszerébe 

tudatosan illesztették bele. Tehát az integráló vállalatoknál a CSR eszközrendszerét tekintve 

fokozatosan teljesedik ki. 

Szintén az eszközrendszer fokozatos kiteljesedése mellett szól, hogy megfigyelhető a 

szabvány jellegű specifikus eszközök elterjedése pl.: évről évre növekszik az ISO 14001 

tanúsítással rendelkező vállalatok száma, illetve a GRI szerinti beszámolás is egyre népszerűbbé 

válik (Kiss [2007]). Az ISO 9001 minőségi szabvány hazai integrálására jellemző fokozatossági 

tendencia (t. i. előbb a nagyvállalati körben terjedt el) (Topár [2001]) érvényesnek mutatkozik 

ezen a téren is. 
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6.4 Tézis 4.: A fenntarthatóság vállalati integrációjának megvalósulását 
jellemző egyéb tényezők 

A fenntartható fejlődés koncepciójának vállalati átvétele leírható az alábbi karakterisztikák 

mentén:  

- a nagyvállalatok körében jobban elterjedt, mint a közepes és kisvállalatok (KKV) 

körében; 

- az anyavállalati befolyás az integráció jelentős motiváló tényezője; 

- a nemzetközi tevékenység az integráció irányába hat. 

 

A tézis állításainak bizonyításához vegyesen több módszert alkalmaztam. Az első állítás 

bizonyítását szakirodalmi kutatásaim és szekunder információk alapján végeztem. A második 

(anyavállalati szerep), illetve harmadik állítás (nemzetközi tevékenység) igazolásához pedig saját 

empirikus kutatásaim (szakértői megkérdezés és webelemzés) eredményeit használtam fel. 

6.4.1 A fenntartható fejlődés koncepciójának vállalati integrációja a nagyvállalatok körében 
jobban elterjedt, mint a KKV-k körében.  

A KÖVET Egyesület nyilvántartása szerint 2010. októberben 90 vállalat publikált 

valamilyen fenntarthatósági jelentést. Megvizsgáltam ezen vállalatokat vállalati méret 

tekintetében, és azt találtam, hogy 75,6% nagyvállalat volt (Kisvállalat: 10; Közepes vállalat: 8; 

Nagyvállalat: 68; Önkormányzat vagy Kht: 4). Vagyis a nagyvállalatok nagyobb arányban 

szerepelnek azon vállalatok között, amelyek jelentést publikálnak. Ha figyelembe vesszük, hogy 

a 68 nagyvállalat a hazánkban bejegyzett összes nagyvállalat 7,4%-át teszi ki, míg a 8 közepes 

vállalat a hazánkban bejegyzett közepes méretű vállalatok mindössze 0,03%-át alkotja, már 

szembetűnik, hogy a jelentések, mint speciális CSR eszközök alkalmazása a nagyvállalatok 

körében sokkal jobban elterjedt, mint a kisebbekében. A jelentések meglétét, vagy hiányát – 

mint korábban leírtam – a CSR elkötelezettség egyik indikátorának tekintettem, mivel 

formálisan is kifejezik a CSR kérdéskörrel való aktív foglalkozást. 

A tézis állításának további indikációjául szolgáltak a korábban elvégzett más kutatások 

eredményei is. Erdélyi et al. [2009] szerint a CSR kommunikációs aktivitás a vállalati méret 

növekedésével nő, tehát a nagyobb vállalatok CSR tevékenységüket aktívabban kommunikálják. 

A GKI [2009] kutatás értelmében minél több alkalmazottal rendelkezik egy vállalat, annál 

nagyobb a CSR ismertsége, tehát a CSR kérdéskörével nagyobb valószínűséggel szembesül az a 
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dolgozó, aki egy nagyvállalatnál dolgozik, mint az, aki kisebbnél. Ha a vállalati méret az 

ismertség vonatkozásában tényező, akkor levonható az a következtetés, hogy a nagyobb 

vállalatok a dolgozókat nagyobb valószínűséggel ismertetik meg a kérdéskörrel, tehát nagyobb 

valószínűséggel van a kérdéskör a nagyobb vállalatoknál napirenden. Szintén a GKI [2009] 

kutatása szerint a nagyvállalatok esetében szignifikánsan nagyobbnak mutatkozott a CSR 

stratégiai integráltsága, vagyis a nagyobb vállalatok behatóbban foglalkoznak a CSR 

kérdéskörével, mint a kisebbek. 

6.4.2 A fenntartható fejlődés koncepciójának vállalati átvétele során az anyavállalati 
befolyás az integráció jelentős motiváló tényezője.  

Szakértői megkérdezésem szerint a leányvállalatok 52,3%-a anyavállalati 

hatásra/kezdeményezésre kezdte integrálni a fenntarthatóságot, és a tulajdonlási (önálló vagy 

leányvállalat) illetve az anyavállalati hatás érvényesülése között a közepesnél, alig gyengébb 

szignifikáns kapcsolat mutatkozott. A webelemzésem értelmében a leányvállalatok 60,5%-a 

rendelkezett olyan önálló vagy integrált jelentéssel, mely fenntarthatósági kérdésekkel 

foglalkozik, míg az önálló vállalatoknak csak 23,2%-a publikált jelentést. A jelentés elterjedtsége 

és a tulajdonlás között szignifikáns, a közepesnél gyengébb kapcsolat mutatkozott, ami arra 

enged következtetni, hogy a leányvállalatok nagyobb valószínűséggel publikálnak jelentést, 

mint az önálló vállalatok. A vizsgált vállalatok 73,4%-a esetében az anyavállalati oldalon 

nagyobb terjedelemben foglalkoztak a fenntarthatóság kérdéskörével, mint a leányvállalatok 

weboldalain. Ez is az anyavállalat, mint példakép szerepére utal. 

6.4.3 A fenntartható fejlődés koncepciójának vállalati átvétele során a nemzetközi 
tevékenység az integráció irányába hat.  

A weboldalon érintett kérdések száma és az exportértékesítés árbevétele között gyenge, 

de szignifikáns kapcsolat mutatható ki. Ez arra utal, hogy a nemzetközi tevékenységgel 

rendelkező cégek nagyobb valószínűséggel foglalkoznak CSR kérdésekkel weboldalaikon. A 

megkérdezésemben résztvevő szakértők 83,3%-a egyetértett azzal, hogy ha egy vállalat 

nemzetközileg terjeszkedni akar, akkor elengedhetetlen számára, hogy társadalmilag felelős 

legyen. A Chi-négyzet próba bizonyította, hogy a legnagyobb exportot bonyolító vállalatok 

körében (46,1 mrd forint felett) a fenntarthatósági/környezeti stratégia nagyobb 

valószínűséggel fordul elő. A formális stratégia meglétét, szintén indikátornak tekintettem a 
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kérdés eldöntésében, ezért ennek nagyobb arányú elérhetőségét a nemzetközileg aktívabb 

vállalatok esetében a fenti állítás alátámasztásaként ítéltem meg. 
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6.5 Tézis 5.: A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kommunikációs és 
stratégiai szerepe 

A CSR kommunikáció imázstényező, és súlypontja azon a kérdéskörön van, amely a vállalat 

számára kiemelt megítélésbeli kockázatot jelent. A kiszervezett gyártókapacitást biztosító 

cégeknél nincs, vagy korlátozott a kommunikációban kifejezett CSR-tudatosság. 

 

A tézis állításainak bizonyításához saját empirikus kutatásom eredményeire 

támaszkodtam, állításaimat kereszttáblás vizsgálatokkal, Chi-négyzet próbával, százalékarány 

próbával igazoltam. 

6.5.1 A CSR kommunikációs imázstényező 

A hazai nagyvállalatoknál az általam megkérdezett szakértőik véleménye szerint a CSR 

kommunikáció elsődlegesen imázstényező, mivel célstruktúrájában és érzékelt eredményében 

is az imázs-jelleg dominál. A vállalatok a CSR kommunikáció által a róluk kialakult képet 

igyekeznek javítani. Bár az ország legnagyobb nagyvállalatai CSR üzeneteiket a deklarált 

imázsépítő kommunikációs üzenetek mellett termékekhez is kötik, a kommunikáció 

eredményét tekintve azonban csak a vállalati képre gyakorolt pozitív hatás érzékelhető. 

Bár a CSR-hez kapcsolódó szabványokat alapvetően azért alkalmazzák a megkérdezett 

vállalatok, mert azok segítenek strukturáltan megközelíteni a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás kérdéskörét, ugyanakkor jelentős azok aránya, akik a használat fő indokaként 

a szabvány imázst befolyásoló szerepét és könnyű kommunikálhatóságát említették. 
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6.5.2 A CSR kommunikációs súlypontja azon a kérdéskörön van, amely a vállalat számára 
kiemelt megítélésbeli kockázatot jelent 

A kereszttáblás vizsgálat és a Chi-négyzet próba igazolta, hogy a környezeti kérdés 

sokkal nagyobb megjelenítést kapott a környezet-intenzív iparágban tevékenykedő vállalatok 

weboldalain. A társadalmi együttműködés kérdésköre vonatkozásában a szenzitív és neutrális 

iparágban tevékenykedő cégekre mutatható ki szignifikáns összefüggés. A termékfelelősség 

kérdésének részletes megtárgyalása egyértelműen a szenzitív termékeket gyártó vagy 

forgalmazó vállalatokra volt jellemző. 

Kapcsolat mutatható ki a CSR menüpont elnevezés és az iparág jellege között, ugyanis a 

szenzitív és alkalmazás-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalatok nagyobb valószínűséggel 

nevezték el CSR-rel foglalkozó oldalaikat társadalmi felelősségvállalás/vállalati felelősség néven. 

A környezet-intenzív iparágban tevékenykedő vállalatok esetében a környezetvédelem 

elnevezés szerepelt a leggyakrabban (56,3%).  

6.5.3 A kiszervezett gyártókapacitást biztosító cégeknél nincs, vagy korlátozott a 
kommunikációban kifejezett CSR-tudatosság 

A magyar nyelvű weboldallal nem rendelkező nagyvállalatok nagyobb valószínűséggel 

kerülnek ki a kihelyezett gyártókapacitást nyújtó vállalatok közül. Az említett vállalkozások 

jelentős részének (64%) nincsen magyar nyelvű weboldala.  

A kihelyezett gyártókapacitásoknak nagyobb valószínűséggel nincsen (68%-nak nincs, 

míg az átlag 44,5%) sem anyavállalati integrált, sem önálló fenntarthatósági/környezeti 

jelentésük. Ezt az esetet úgy értelmezhetjük, hogy az ilyen típusú vállalatok esetében a 

fenntartható fejlődés integrációja szükségszerűen főleg a megrendelőik követelményein 

keresztül érvényesül, s a stratégiában vagy a kommunikációban kifejezett tudatossága 

korlátozott.  

A kihelyezett gyártókapacitások közül öt szerepelt az AccountabilityRating Hungary 

2008-as listán a maximálisan elérhető 100 pontból mindannyian 35 pont alatti értékelést 

kaptak. 
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Mária: A fenntartható fejlődés vállalati integrációja és kommunikációja – A hazai nagyvállalati gyakorlat 
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6.6 A kutatási eredmények újdonságai, hasznosítási lehetőségei és 
következtetések a kutatás további irányaira  

Kutatásom eredményei alapján értekezésem újdonságértékei és gyakorlati hasznosítási 

lehetőségei közé sorolom az alábbiakat. 

Elméleti kutatásom alapján felállítottam a fenntartható fejlődés szintjeinek hierarchikus 

modelljét, amely főleg abban segítheti a fenntarthatósági követelmények integrálásának útján 

haladó vállalatokat, hogy az előzőek komplexitásában értelmezzék a globális követelményekből 

rájuk háruló feladatok összefüggéseit, és megértsék a fenntartható fejlődés megvalósulásának 

rájuk vonatkozó jelentőségét és lehetőségeit. A hierarchikus modell az érintett 

nemzetgazdasági és a nemzeti regionális projektek döntéseit is segítheti. Eredményem újszerű, 

mert ugyan egyetértés van a tekintetben, hogy a fenntarthatóság számos szinten értelmezhető, 

az általam alkotott modell részletesen felvázolja az értelmezések hierarchiáját, és a vállalatok 

különleges csatornaszerepét. 

Módszertanilag kutatásom újszerűsége, hogy a kiválasztott vállalati mintát három 

módszerrel vizsgáltam, és az eredményeket összevontan értékeltem, ami a megállapítások 

robusztusságát erősíti. 

A fenntarthatósági követelmények vállalati integrációjával kapcsolatos korábbi hazai 

empirikus kutatási eredményeket figyelembe véve, és elfogadva azt az állítást, hogy az 

integráció folyamata összefügg a vállalat alaptevékenységével, saját empirikus kutatásom 

eredményei alapján vállalati tipológiát alkottam, s bemutattam az integráció folyamatának 

sajátosságait az egyes vállalati kategóriák – környezet-intenzív, alkalmazás-intenzív, szenzitív 

termékeket gyártó, neutrális – szerint. Tipológiám további pontosításokat eredményez az 

alaptevékenységgel összefüggő vállalati CSR aktivitás feltárásában. 

A kommunikációt vizsgálva bizonyítottam, hogy az iparág jellege a CSR kommunikációra 

is jelentős befolyással bír. Elfogadva Porter véleményét, miszerint a vállalati társadalmi 

felelősség gyakorta többnyire defenzív jellegű, empirikus kutatásomban hangsúlyt helyeztem a 

kommunikáció tartalma, az általam alkotott iparági tipologizálás és a kockázatok 

összefüggéseinek elemzésére, és megkérdezéses vizsgálattal és webelemzéssel is kimutattam, 
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hogy a kommunikáció megítélésbeli kockázatokat ellensúlyoz. Ez az eredményem a CSR 

kommunikáció szerepének további pontosításához járul hozzá. 

A vállalatok nemzetközi tevékenységével kapcsolatban vizsgáltam a kommunikáció 

kiterjedtsége, illetve a fenntarthatósági/környezeti stratégia megléte és az exportértékesítés 

közötti kapcsolatot, és a változók között összefüggést mutattam ki. Ezzel a kérdéskörrel korábbi 

kutatások nem foglalkoztak. Bizonyítottam továbbá, hogy a kiszervezett gyártókapacitást 

képviselő vállalatok kommunikációjukat tekintve eltérő CSR tudatossággal rendelkeznek. Ezt 

nemcsak a webelemzés, hanem a jelentések vizsgálata alapján is igazoltam. Kutatásom ezen 

eredményei a korábbi kutatásokhoz viszonyítva tovább árnyalják a nemzetközi tevékenység és a 

kommunikáció összefüggéseit. 

A fenntarthatóság nagyvállalati integrációjának motiváló tényezőjeként felmerülő 

anyavállalati befolyás tekintetében a szakirodalomban ugyan elméleti egyetértés mutatkozott, 

ám én ezt nagyobb mintán végzett kutatás alapján igazoltam. 

A nem kifejezetten új, de értelmezésében újszerű, a korábbi kutatások egyes 

eredményeit illetve következtetéseit megerősítő saját eredményeim és következtetéseim (pl. a 

kommunikáció imázstényező szerepe, vagy a hátráltató tényezők értelmezése és releváns 

csoportjainak meghatározása) a fenntartható fejlődés hazai integrációjának és 

kommunikációjának jelenlegi helyzetképét feltáró kutatásokhoz és a „tisztábban látáshoz” való 

hozzájárulásnak tekinthetők. Kiemelendő, hogy a kommunikáció imázstényező szerepét 

összetetten: szándékolt cél, megvalósulás és eredményesség vonatkozásában is bizonyítottam, 

illetve a hátráltató tényezőket primer és szekunder kutatás alapján szintetizáltam. 

A témával kapcsolatos kutatások jövőben vizsgálandó kérdéseit érintően a kutatási 

eredményeimből eredően fontosnak tartom annak a vizsgálatát, hogy a CSR főbb céljai között 

milyen strukturált okoknál fogva jelenik meg első helyen a helyi érdekeltek szempontjainak 

figyelembe vétele. Emellett feltételezem, hogy a közelmúltban megjelent CSR szabvány vállalati 

alkalmazásának vizsgálatához az azt megelőző „korszak” tudományos kutatási eredményei is 

fontos adalékokat szolgáltatnak. 
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8 Mellékletek 
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Fenntartható mobilitás 
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Egyetem 

Dr. Kerekes 
Sándor 

Csigéné Nagypál 
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Gazdaságtudományi 
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Társadalomtudományi Kar 

dr. Szlávik János 

Schäfferné Dudás 
Katalin 

A környezettudatosság 
többszintű értelmezése és a 
környezettudatos fogyasztói 
magatartás vizsgálata 
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Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi 
Kar 

Dr. Törőcsik Mária 

Princz-Jakovics 
Tibor 

A fenntarthatóság erősítése a 
vidéki közlekedési rendszerek 
fejlesztésében. 
[Egy példaértékű magyarországi 
demonstrációs program 
tervezése és megvalósítása. A 
jövőbeni alkalmazási 
lehetőségek vizsgálata] 

2008 

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem, Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar 

Dr. Füle Miklós 

Csáfor Hajnalka 

Vállalatok társadalmi 
felelősségvállalása, regionális 
vizsgálat az észak-
magyarországi régióban 

2009 

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem, Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar 

Dr. Szlávik János 
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Környezeti fenntarthatóság az 
EU regionális politikájában – a 
hazai gazdaságfejlesztési 
programok tapasztalatai  

2009 

Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Széchenyi István 
Gazdasági Folyamatok 
Elmélete és  
Gyakorlata Doktori Iskola, 
Sopron 

Fáyné Péter 
Emese 

Kiss András 

Az Európai Uniós 
környezetvédelmi támogatási 
rendszer értékelési 
módszertana a magyarországi 
Kohéziós Alap projektek 
vizsgálata alapján  

2009 

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem, Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar 

Dr. Valkó László 

Petheő Attila 
A vállalati társadalmi 
felelősségen túl: A szociális 
vállalkozás 

2009 
Budapesti Corvinus 
Egyetem 

 

Málovics György 
A vállalati fenntarthatóság 
érintettközpontú vizsgálata  

2009 

Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi 
Kar Regionális Politika és 
Gazdaságtan Doktori 
Iskola, Szeged 

Prof. Dr. Buday-
Sántha Attila  

Majláth Melinda 

A pszichográfiai tényezők 
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Vargáné Csobán 
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Forrás: Saját összeállítás a www.doktori.hu adatbázisa alapján 
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8.3 A termékjelölők a gyakorlatban 

Környezeti jelölők 

Környezetbarát termék 
85 A világon először 1977-ben Németországban jött létre környezetbarát terméket 

minősítő szervezet. Az NSZK után Kanada, Japán, Norvégia, Svédország (a hattyú), 

Ausztria, Franciaország hozott létre hasonló minősítő-tanúsító rendszert. Az utóbbi 

években a világ minden táján egymás után alakultak a nemzeti tanúsító intézmények. Az Európai Unió 

1992-ben hozta létre a saját egységes terméktanúsító rendszerét. (www.kornyezetbarat-

termek.hu/magyartaj.htm) Magyarországon 1993-ban hozott a Kormány határozatot a környezetbarát 

termékek megkülönböztető és megfelelősség-tanúsító rendszerének létrehozására. A környezetbarát 

minősítés és tanúsítás célja – ahogy a jelt bemutató honlap írja – „a környezet iránti felelősségtudat 

erősítése, a gyártók, forgalmazók ösztönzése a környezeti szempontból kedvezőbb tulajdonságokkal 

rendelkező termékek és eljárások bevezetésére, illetve a fogyasztók tájékoztatása a minősített 

termékekről és szolgáltatásokról.” 

A minősítő-tanúsító rendszer az életútelemzésen alapul és bevezetésével megszűnt a lehetősége 

a terméken, termékismertetőben, reklámban megjelenő önkényes tájékoztatásnak, és kiküszöbölhetők 

a környezeti tulajdonságokkal kapcsolatos eddigi bizonytalanságok, félreértések. 

A jel előnyei között a következőket említik meg www.kornyezetbarat-termek.hu:  

− a piacon a megkülönböztető védjegyet viselő terméknek nagyobb a forgalma, 

ezáltal többletbevételhez jut a gyártó és a forgalmazó; 

− csökken az önköltség a víz- levegő stb., tisztítási, illetve a hulladékártalmatlanítási 

igény csökkenése miatt; 

− reklámköltség megtakarítás jelentkezik a gyártó és a forgalmazó számára; 

− a környezetbarát gazdasági szerkezet kialakulásával kevesebb – társadalmilag igen 

költséges – környezeti ártalom keletkezik. 

A jelet bármilyen termék, csomagolás vagy szolgáltatás pályázat útján megszerezheti, ez alól az étel- és 

italtermékek, illetve a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök képeznek kivételt. Termékszintű, 

környezeti, külső fél által kibocsátott, eldöntendő kérdésre választ adó, önkéntes, nemzeti és 

általános jel. 
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86Az Európai Unió Öko-címkéje annyiban több a nemzeti környezetbarát 

címkéknél, hogy általános, minden országra kiterjedő kritérium alapján szerezheti 

meg a vállalkozás. Ugyan elképzelhető, hogy bizonyos országok adott 

paraméterben szigorúbb elvárásokat fogalmaznak meg az uniósnál, de az uniós 

tanúsítás is kielégítően szigorú ahhoz, hogy az ilyen címkével ellátott termékekről 

azt lehessen mondani, hogy környezetbarátok. A minősítést nemzeti szinten akkreditált 

szervezetek végzik, de az ezzel ellátott termékek a teljes közös piacra rendelkeznek tanúsítással.  

Egy termékjelölő sikerét az határozza meg, hogy mennyire könnyen beazonosítható a 

fogyasztók számára, illetve mennyire általánosan alkalmazható a vállalatok számára. A nemzeti 

címkékkel a nemzetközi vállalatok oldaláról jelentkezik probléma, hiszen ezek, ha környezeti 

alapon szeretnék termékeiket értékesíteni, kénytelen minden nemzeti célpiacon új tanúsítványt 

szerezni. Az általánosan, minden piacra megszerezhető termékjelölő könnyebb 

alkalmazhatósága révén, nagyobb motivációt jelenthet a vállalatok számára. Egyelőre a nemzeti 

jelölők és az EU ökocimke egymást kiegészítő módon működnek, a jövőben azonban várható, – 

és a fenntarthatóság megvalósítása érdekében ajánlatos is lenne – a címkék és megszerzési 

kritériumaik egységesítése. 

Csomagoló-anyag újrahasznosítás - Der Grüne Punkt 
87 1991-ben született meg Németországban az a törvény, amelynek értelmében a 

gyártó felelőssége, hogy a termékcsomagolásokat − miután már nincs rájuk 

szükség − visszaszedje, környezetbarát módon megsemmisítse, és ezt 

dokumentumokkal is igazolja. Ennek a feladatnak az ellátására jött létre a Duales System 

Deutschland nevű vállalkozás, amely bizonyos összeg fejében az így megjelölt csomagolásokat 

visszagyűjti, és megfelelően megsemmisíti. (www.gruener-punkt.de) Az így megjelölt 

termékeket a szelektív hulladékgyűjtés során külön hulladéktárolóba kell a felhasználóknak 

dobniuk. A jel tehát a fogyasztóknak segít abban, hogy tudják, hogy hova kell az üres 

csomagolást helyezni. (http://www.okopannon.hu/index.php?id=ID17010000) A zöld ponttal 

ellátott termékek, nem feltétlenül környezetbarátok (Schäfferné [2004-2005]), még a 

csomagolásuk sem feltétlenül az. A rendszer nem ösztönöz a csomagolás mennyiségének 

csökkentésére sem. Mégis valamely félreértés folytán az ezzel ellátott termékeket sok fogyasztó 
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a környezetbarátsággal azonosítja. A fent felsorolt csoportosítási lehetőségek értelmében a 

jelet termékszintű, környezeti, külső fél által kibocsátott, eldöntendő kérdésre választ adó, 

önkéntes, nemzeti és általános jelnek lehetne meghatározni.  

Energia felhasználási címkék 

A legtöbb környezet iránt nyitott iparágban 

kialakultak, vagy sorra alakulnak ki az iparági 

termékek energia felhasználására vonatkozó 

jelölők. Ezek általában skálás rendszerben 

határozzák meg a termék energia 

felhasználását. 88A bal ábra az ausztrál 

kormány által gépkocsik fogyasztásának és 

széndioxid kibocsátásának a jelölésére használt címkéjét ábrázolja. A 

címke bevezetésének a célja az volt, hogy a fogyasztók 

tájékozódhassanak, illetve olyan terméket választhassanak, amely a 

környezetet kevésbé terheli. 89Az Európai Unió az autókon kívül, a 

hűtőszekrények, úgy nevezett fehér termékek és égők esetében tette 

kötelezővé az energiafelhasználás szintjének a feltüntetését. A jobb oldali ábra egy mosógépen 

feltüntetendő címkét mutat. A címke az energia felhasználáson kívül a termék tulajdonságaira 

is, mint mosási, illetve centrifugálási intenzitás, kitér. A címke elhelyezése minden az EU-ban 

forgalmazott terméken kötelező függetlenül attól, hogy hol készült. Az energia felhasználási 

címkék általában szektor specifikusak, bár az EU igyekezett azonos szisztémát kidolgozni a 

különböző termékkategóriákra. Az itt bemutatott címkék: termékszintű, kötelező, skála mentén 

besoroló jelölők. Az ausztrál változat nemzeti és iparági, az Európai Unió címkéje viszont 

nemzetközi és több iparágra alkalmazható. 

Zöld energia jelölők 

Az energia iparban is számos kezdeményezés indult a zöld/környezetbarát energiák 

jelölőkkel való ellátására. Ebben az esetben a termékjelölő nem a klasszikus módon 

működik, hiszen az energia megfoghatatlan termék. A termékjelölőnek itt a 
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weboldalon, szórólapokon való feltüntetéskor van szerepe. Számos ország saját jelölőket 

fejlesztett ki, és ezeket a nemzeti vállalataik szerezhetik meg. 90Kanada például nem dolgozott 

ki új logót a zöld energia jelölésére, hanem a meglévő környezetbarát termék logó 

(Environmental Choice) hatókörét terjesztette ki az energia iparra is.  

91Az Egyesült Államokban a zöld energiatermelők külön, egy speciálisan az 

energiaszektorban használatos jelölőt használhatnak. Ennek a jelölőnek egy 

változatát azok a vállalkozások is használhatják, amelyek ugyan nem termelnek 

zöld energiát, de zöld energiát használnak fel termelésükhöz. A jelölő kitalálója, a Centre for 

Resource Solutions, a fogyasztókat szeretné a zöld energia használatára, és környezetbarát 

magatartásra nevelni. 

Mindkét jelölő szektorspecifikus, nemzeti jelölő. Termékszintű, mert elképzelhető, hogy 

egy cég a megújuló erőforrások gyártásában ugyanúgy érdekelt, mint a nem megújulókban. A 

kanadai jelölőt állami szervezet ítéli oda, míg az amerikai egy független non-profit cég 

kezdeményezése. 

Bio termékek 

A környezetvédelem fontossá válásának időszakában a biotermelők voltak azok, akik 

elkezdték a termékeiket bio, organikus, természetes és egyéb jelzőket szimbolizáló jelekkel, 

márkanevekkel árusítani. A hatóságok és fogyasztóvédelmi szervezetek hamarosan 

megelégelték a jelzők önkényes alkalmazását, és kidolgoztak standardokat, amelyek teljesítése 

kvalifikálja az adott terméket a jelölő használatára. Az organikus termékeket jelölő címkék 

között is több különböző létezik. Vannak nemzetiek, és nemzetköziek.  

92Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma dolgozta ki USDA organic 

jelölő megszerzéséhez szükséges standardokat. A jelölő akkor szerezhető meg, ha 

a mezőgazdasági terméket antibiotikumok, hormonok, rovarirtók, sugárzás és 

biotechnológia alkalmazása nélkül állították elő, a gazda betartja a termőföld és vízgazdálkodási 

szabályokat, és az állatait humán módon tenyészti. Az organikus termékeket ellenőrzés után 

tanúsítják. A jelölő nemcsak mezőgazdasági, de számos más, köztük kozmetikai, OTC, étrend-
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kiegészítő, és textil termékekre is megszerezhető, bár ezekre vonatkozóan a szabályozás nem 

olyan szigorú, mint az élelmiszerek esetén.  

93 Hasonló jelentéssel bír az Organic Farmers and Growers jelölő, amely az 

Egyesült Királyság farmjainak, illetve mezőgazdasági terményeinek a jelölésére 

szolgál.  

A biojelölők terén a németek is jelentős sikerek tudnak felmutatni.94 A jobb 

ábrán látható jelölő már 2001 óta szerepel a német bio termékeken. Odaítélésének 

alapja az EU környezetvédelmi rendeletének betartása. 2009-től Németországban 

kötelező lesz valamennyi bioterméken az addigra kidolgozásra kerülő egységes jelölő 

alkalmazása. 

Állatvédelmi tárgyú környezeti jelölők 

„Dolphin safe tuna” Delfineket nem veszélyeztetve halászott tonhal 

Több szervezet is kialakított ilyen termékjelölőt. Mindegyik jel célja, hogy a fogyasztókat 

tájékoztassa azokról a cégekről, melyek a tonhalat, a delfinek életét védve 

halásszák, és védik a tengeri ökoszisztémát. Sajnos a fogyasztóknak a különböző 

jelölők valós tartalmáról nagyon nehéz információt szerezniük, nem is valószínű, 

hogy különbséget tudnak tenni a különböző jelölők között. Ez természetesen a fogyasztók 

félrevezetését és visszaéléseket tesz lehetővé. A kialakulatlan szabályozás okozta problémát az 

is tetézi, hogy az egyes szervezetek nem ismerik el egymás jelölőit, és PR harcban állnak 

egymással. Ez az érintettek (delfinek, fogyasztók, konkurens szervezetek) érdekeit egyáltalán 

nem szolgálja. 95 Az Safe feliratú jelet az Earth Island Intézet dolgozta ki és hozta létre. Az 

intézet állítása szerint a világ tonhal halászó és feldolgozó cégeinek 90% követi a szervezet által 

kidolgozott standardokat. A jel megszerzését szigorú – állításuk szerint a többi jel kibocsátójánál 

szigorúbb – feltételekhez kötik. A halászat technikájára, a halászhajók méretére és a halászat 

közben elpusztuló delfinek számának minimalizálására vonatkoznak. Ezt a jelet egyes vállalatok 
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szerezhetik meg, amennyiben közvetlenül az Earth Island Institute-hoz fordulva teljesítik a 

feltételeket. 

96 Ezt a jelet az 1950-ben alapított Inter-American Tropical Tuna Commission 

hozta létre. A bizottságnak Costa Rica, Japán, Dél-Korea, Ecuador Mexikó, 

Spanyolország, El Salvador, Nicaragua, Egyesült Államok, Franciaország, Panama, 

Vanuatu, Guatemala, Peru, Venezuela a tagjai, együttműködő partnerei pedig Belíz, Kanada, 

Kína, Cook Szigetek, az Európai Unió, Honduras és Tajvan. A bizottság célja, hogy megőrizze és 

irányítsa a tonhal és egyéb tengeri halászatot a Csendes-óceán keleti részén. A szervezet felelős 

a Nemzetközi Delfinmegőrző Program (International Dolphin Conservation Program - IDCP) 

bevezetéséért és adminisztrációjáért is. A program keretében kidolgozott termékjelölőt a 

nemzeti szervezetek ítélik oda azon vállalatoknak, amelyek teljesítik a feltételeket. Mivel a 

szervezet tagjai olyan országok, amelyek a tonhal halászatban komoly érdekeltségekkel 

rendelkeznek, az IATTC korántsem mondható objektívnek. Több környezetvédelmi szervezet, 

mint például a Greenpeace is (www.greenpeacefoundation.com/action/campInfo.cfm 

?campId=4) kritizálta a jelölő alkalmazását, és hangot adott aggodalmának, miszerint a jelölő 

nem hogy segítené a delfineket nem veszélyeztető halászati eljárások elterjedését, de sokkal 

inkább hátráltatja azokat. 

97A delfineket nem veszélyeztető jelölők között önkényes jelölőkkel is 

találkozhatunk. Egy ilyen a Greenseas Dolphin Safe címke. A jelölő a Heinz Csoport 

ausztráliai haltermékein jelenik meg, és megjelenését pont az IATTC jelölőjének 

megbízhatatlansága indokolta. Az önkényes jelölők általában rosszabb fogyasztói megítélésben 

részesülnek, mivel azonban a vásárlók nagy valószínűséggel nem tudnak kiigazodni a különböző 

„Dolphin-safe” címkék között, elfogadják a Greenseas jelölőjét is, és keresik a termékeit. 

A Dolphin-Safe jelölők között még egy visszásságot lehet felfedezni. A vállalatok nem 

konzekvensen alkalmazzák a termékeiken az adott szervezet által elfogadott jelölőt. A Rio Mare 

tengeri termékeket a Bolton Csoport gyártja és forgalmazza, többek között Magyarországon is. 

A cég honlapja értelmében (www.riomare.it/eng/curi/faq/12.html) a termékeket az IDCP 

feltételeinek megfelelően készítik. A cég mégsem auditáltatta a termékeit az IATTC-vel, és egy a 

fenti három jelölőtől teljesen eltérő címkét tesz a csomagolásra. 
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Állatokon nem tesztelve 

Az ilyen üzenetű termékjelölőkből is több különböző létezik. Az ábrán feltüntetett 

jelölőt (futó nyuszi=leaping-bunny) a 98Coalition for Consumer Information on 

Cosmetics egyesület hozta létre. A szervezetnek amerikai, európai, kanadai és a 

világ egyéb országaiban bejegyzett szervezetek a tagjai. Különösen emeli a 

szervezet által kiadott jelölő rangját, hogy a PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) 

is tagja, és ez a szervezet az állatok jogainak kérlelhetetlen védelmezője. A jelet megszerezni 

kívánó kozmetikai termékeket gyártó vállalat deklarálja, hogy nem végez, és nem is végeztet 

állati kísérleteket sem a termékein, sem azok összetevőin, és csak olyan alapanyagokat használ 

fel, amelyekről a beszállító kijelenti, hogy állati kísérleteknek nem vetették alá őket. A jel egyes 

termékeket jelöl, kozmetikai, háztartási és higiénés árukat. Más kategóriába tartozó, vagy 

törvény által kötelezően állatokon tesztelendő termékek esetében az állati kísérlet nem szünteti 

meg a jel felhasználási jogosultságát arra a termékre vonatkozóan, amire megszerezték. A jel 

használatának jogosságát független auditorok ellenőrzik. A futó nyuszi egy nemzetközi, 

független szervezet által odaítél, környezetvédelmi, iparági, önkéntes termékjelölő. 

Szociális aspektust megjelenítő jelölők 

Méltányos kereskedelem 
99Fairtrade jelölő: „A méltányos kereskedelem a nemzetközi árucsere szokásos 

felfogásától eltérő megközelítés. Kereskedelmi partnerséget jelent, amely a 

hátrányos helyzetű termelők számára hivatott a fenntartható fejlődést 

előmozdítani elsősorban jobb kereskedelmi feltételek biztosításával, valamint a 

fejlett országokban folyó szemléletformáló kampányokkal” (www.wikipedia.hu). A jelölő 

nemcsak a méltányos ár kifizetését jelenti, hanem az etikus vásárlás feltételeinek teljesülését is: 

azt, hogy a gyártók teljesítik a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményeit, köztük a 

gyerek- és rabszolgamunka megtiltását, biztonságos munkakörülmények nyújtását, emberi és 

egyesülési jogok biztosítását, és a környezet védelmét. Az átlátható, visszakövethető 

kereskedelmi kapcsolatok biztosítják, hogy a termékért kifizetett magasabb díj, eljut a termék 

termelőjéhez. „Egy nemzetközi szervezet (FLO - Fair Trade Labelling Organisation) állapítja meg 

azokat a feltételeket, ami alapján egy termelőszövetkezet jogosultságot nyer a fair trade 
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minősítésre” (www.fairvilag.org ). A termelő regisztrálja magát az FLO-nál és ezzel engedélyt 

kap a nemzetközi fair trade védjegy használatára, ugyanakkor a megfelelő működést a szervezet 

ellenőrzi. Számos termék ellátható a jelölővel, köztük kávé, tea, kakaó, nádcukor, csokoládé, 

banán, méz, bor, rizs, gyümölcslevek, szárított és friss gyümölcsök (banán, narancs), 

sportlabdák, focilabdák, virágok. A jelölőt a déli, fejlődő országok termelői szerezhetik meg. A 

méltányos kereskedelem logo egy nemzetközi (bár csak adott országból származó gyártók 

szerezhetik meg), külső fél által ellenőrzött, a fenntartható fejlődés szociális aspektusait 

megragadó jelölő. 

No-Sweatshop: Nem kizsákmányoló munkahely 

Egy másik a szociális fenntarthatóságot hirdető címke a „No-Sweatshop” 

címke. Kidolgozásának a célja, hogy motiválja a vállalatokat, hogy a 

gyártási láncon belüli feltételek kialakításakor teljesítsék a minimális 

munkaügyi standardokat, és ne alkalmazzanak gyermek-, 

rabszolgamunkát, kizsákmányolást. A jelölők az ILO konvenciókon alapulnak, és általában a 

textil-, ruha- és cipőipari termékeken láthatók. 100A jelölő az Ausztráliában készült textilipari 

termékeket tanúsítja. 
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 A kép a www.nosweatshoplabel.com oldalról származik. A bemutatás nagyban támaszkodik a hivatkozott 
oldalra. 
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8.4 A vállalatméret Európai Uniós fogalma 

 

 Átlagos 

statisztikai 

létszám 

Éves Forgalom Mérlegfőösszeg 

  Vagy  

Mikro 1-9 fő ≤ 2 millió EUR ≤ 2 millió EUR 

Kis 10-49 fő ≤ 10 millió EUR ≤ 10 millió EUR 

Közép 50-249 fő ≤ 50 millió EUR ≤ 43 millió EUR 

Nagy 250 főnél több 50 millió EUR < 43 millió EUR< 

 

Forrás: Európai Bizottság [2003]: Commission Recommendation concerning the definition of 

micro, small and medium-sized enterprises 2003/361/EC, letöltve: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF – utoljára 

megtekintve: 2010. szeptember 
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8.5 A szakértői megkérdezés kérdőíve 

 

 

KÉRDŐÍV 

Tisztelt Válaszadó! 
 
Az Ön válaszai elengedhetetlenül fontosak doktori fokozatom megszerzéséhez, ezért kérem, a lehető 
legnagyobb részletességgel válaszoljon kérdéseimre. A kérdőív válaszait kizárólag PhD disszertációmhoz 
használom fel. A kitöltött kérdőívet, kérem, küldje a beatrix@budapesti.net e-mail címre! Kérdéseivel 
kapcsolatban állok szíves rendelkezésére a fenti elérhetőségeken. Köszönöm, hogy válaszaival segíti tudományos 
fokozatom megszerzését. 

A) A válaszadó cég:  

B) A válaszadó személy neve:  

C) A válaszadó személy beosztása:  

D) Az osztály, ahol a válaszadó  
 személy dolgozik:  

E) A válaszadó személy napi munkája során fenntarthatósági 
kérdésekkel foglalkozik? 

� Igen � Nem 

Ha az E) kérdésben „Nem”-mel válaszolt, kérem, kérje meg a kérdésért felelős kollégáját a kérdőív kitöltésére! Ha 

nincs a kérdésnek felelőse, kérem, folytassa a kitöltést! 

1. Mit jelent Önök szerint a vállalati társadalmi felelősségvállalás? (Kérem, csak egy választ jelöljön be!) 

� A társadalmilag felelős vállalat jövedelmezően működik és betartja a jogi normákat.  

� 
A társadalmilag felelős vállalat jövedelmezően működik és jótékonykodik, adományoz bizonyos 
csoportok számára. 

� 
A társadalmilag felelős vállalat jövedelmezően működik, betartja a jogi normákat és etikus viselkedést 
tanúsít, tehát fair és igazságos. 

� 
A társadalmilag felelős vállalat jövedelmezően működik, betartja a jogi normákat, etikus viselkedést 
tanúsít, és hozzájárul a társadalmi jóléthez szociális, oktatási, rekreációs és kulturális támogatás 
segítségével, adományozással, jótékonysági programokkal. 

� 
A társadalmilag felelős vállalat teljesíti a negyedik definícióban foglaltakat, és ezen kívül hozzájárul a 
különböző politikai, polgári és szociális jogok társadalom felé történő biztosításához. 

2. Kérem, osszon el összesen 9 pontot a vállalati társadalmi felelősségvállalás alábbi három részterülete 
között azok fontosságának függvényében! (Kérem, aláhúzással jelölje az adott összetevőre adni kívánt 

pont értékét, és egy sorban, csak egy számot jelöljön!) 

Gazdasági növekedés 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Környezeti szempontok figyelembe vétele 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Szociális szempontok figyelembe vétele 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3. Mit gondol, mi a vállalati társadalmi felelősségvállalás fő célja? (Kérem, maximum 3 választ jelöljön meg!) 

� a jogszabályok betartása; � a munkavállalók folyamatos fejlesztése; 

� a vállalatok környezetterhelésének 
minimalizálása;  

� a munkavállalók számára egészséges és 
balesetmenetes munkakörnyezet 
biztosítása; 

� a partnerek környezetterhelésének 
minimalizálása;  

� emberi jogok betartása; 

� a vállalatot körülvevő társadalom 
érdekeinek védelme;  

� teljes körű információszolgáltatás a vállalat 
tevékenységéről; 

� adományok juttatása rászorulók számára;  

� társadalmi csoportok támogatása, mert az 
állam ezt kellően nem látja el;  

� a munkavállalók számára biztos 
megélhetés biztosítása;  

 � egyéb, éspedig:   

 

 

4. Véleménye szerint az Ön vállalata társadalmilag felelősen működik? (Kérem, csak egy választ jelöljön 

meg!) 
 � Igen � Nem 

Kérem, az 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha a 4. kérdésben „igen” választ jelölt! 

5. Miért gondolja úgy, hogy az Ön vállalata társadalmilag felelős? (Több választ is megjelölhet!) 

� Mert betartjuk a hatályos 
környezetvédelmi és munkaügyi 
jogszabályokat. 

� Mert beszámolunk vállalatunk környezetei 
és társadalmi tevékenységéről. 

� Mert igyekszünk a környezetterhelésünket 
csökkenteni. 

� Mert támogatjuk a helyi közösség kulturális 
és oktatási tevékenységét. 

� Mert a munkavállalóinknak egészséges és 
balesetmentes környezetet biztosítunk. 

� Mert partnereinktől is elvárjuk, hogy 
társadalmilag felelős vállalatként 
működjenek. 

� Mert adományozunk hátrányos helyzetű 
csoportoknak. 

� Mert tiszteletben tartjuk az emberi 
jogokat.  

� Mert támogatjuk munkavállalóink 
fejlődését. 

 � egyéb, éspedig:   

 

 

6. Mióta foglalkozik az Ön vállalata a társadalmi felelősségvállalás kérdésével? (Kérem, csak egy évszámot 

jelöljön be!) 

� 2009 óta � 2004 óta 

� 2008 óta � 2003 óta 

� 2007 óta � Régebb óta, mint 2003 

� 2006 óta � Nem foglalkozunk a kérdéssel 

� 2005 óta   
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Kérem, a 7. kérdést csak akkor töltse ki, ha a 6. kérdésben azt válaszolta, hogy a vállalatnál foglalkoznak a 

társadalmi felelősségvállalással! 

7. Minek a hatására kezdtek Önök foglalkozni a vállalati társadalmi felelősségvállalással? (Kérem, csak egy 

választ jelöljön!) 

� Anyavállalati nyomásra � Munkavállalók szervezett nyomására 

� Sajnálatos baleset rávilágított a kérdés 
fontosságára 

� Cégünkre nézve negatív média kritika 
hatására 

� Érdekvédelmi szervezetek nyomására 

� Külső partner nyomására 

� Állami nyomásra 

� Néhány elhívatott munkavállaló 
kezdeményezésére 

 � egyéb, éspedig:  

 

 

 

Kérem, a 8. kérdést csak akkor töltse ki, ha a 6. kérdésben azt válaszolta, hogy a vállalatnál foglalkoznak a 

társadalmi felelősségvállalással! 
8. Milyen formában kezdtek foglalkozni a társadalmi felelősségvállalás kérdésével? (Kérem, csak egy választ 

jelöljön be!) 

� Tanácsadót felkértünk, aki kiépítette a 
teljes rendszert, oktatta a vezetőket. 

� Fejlesztéseink környezeti előnyeit kiemelő 
kommunikációs tevékenységet kezdtünk. 

� A költségek csökkentésére környeze-tileg 
hatékonyabb technológiát keres-tünk 

� Igyekeztünk tevékenységünket környe-
zetbarát módon végezni. 

� Adományokkal segítettünk rászoruló 
szervezeteket 

� Igyekeztünk irodai papír-felhasználásunkat 
csökkenteni. 

 � egyéb, éspedig:  

 

 

 

9. A társadalmi felelősségvállalás milyen szinten jelenik meg az Ön vállalatánál? (Kérem, csak egy választ 

jelöljön be!) 

� Kommunikációs szinten � Stratégiai szinten, mint a hosszú távú 
stratégia része 

� Misszió, jövőkép szintjén, de konkrét 
programok nélkül 

� Stratégiai és mindennapi működési szinten 

 � Nem jelenik meg 

10. Az Ön vállalata kommunikálja-e bármilyen módon társadalmi felelősségvállalását? (Kérem, csak egy 

választ jelöljön meg!) 
 � Igen  � Nem 

Kérem, csak akkor töltse ki a 11. kérdést, ha a 10. kérdésnél „igen” választ jelölt! 

11. Milyen eszközöket alkalmazva kommunikálják a vállalat társadalmi felelősségvállalását? (Több választ is 

megjelölhet!) 

� Éves fenntarthatósági jelentés/ társa-dalmi 
felelősségi jelentés 

� Etikai kódex 

� Sajtóközlemény � Működési kódex 

� Vállalati weboldal …A kérdés folytatása a következő oldalon! 
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11. kérdés folytatása 

� Fizetett image hirdetés 

� Fizetett termék/szolgáltatás hirdetés 

� Vállalati anyagok (húzza alá a megfelelőt): 
névjegyek, e-mailek láblécei, levelek láblécei, 
VIP ajándékok 

� Termékcsomagolás � Nemzetközi, fenntarthatósággal foglalkozó 
szervezeti tagság 

� Rendezvény (Kérem, írjon példákat!): 

a) 
� Társadalmi szervezet támogatására adománygyűjtő rendezvény szervezése/kiemelt 

szponzorálása: pl.:   

  

b) 
� Konferenciák pl.:   

  

c) 
� Oktatási rendezvény pl.:   

  

d) 
� Érintetti/Stakeholderi fórum pl.:   

  

Kérem, csak akkor töltse ki a 12. kérdést, ha a 10. kérdésnél „igen” választ jelölt! 

12. Milyen gyakran foglalkoznak kommunikációjukban a vállalat társadalmi felelősségvállalásába illő 
témákkal? (Kérem, csak egy választ jelöljön meg!) 

� Havonta többször � Félévente 

� Havonta � Évente 

� Kéthavonta � Ritkábban, mint évente 

� Negyedévente   

Kérem, csak akkor töltse ki a 13. kérdést, ha a 10. kérdésnél „igen” választ jelölt! 

13. Mit tartanak a vállalat társadalmi felelősségével kapcsolatos kommunikációban lényeges kérdésnek? 
(Több választ is megjelölhet!) 

� Hiteles és átfogó képet adni a vállalat tevékenységéről. 

� Felhívni a nagyközönség figyelmét a vállalat jótékonysági tevékenységére. 

� Tájékoztatni a munkavállalókat a vállalat érdekükben folytatott tevékenységéről. 

� Tájékoztatni az érdekvédelmi szervezeteket a vállalat munkavállalókkal kapcsolatos tevékenységéről. 

� Meggyőzni az érdekvédelmi szervezeteket, hogy a vállalat mindent megtesz a környezet védelme 
érdekében. 

� Meggyőzni a befektetőket, hogy a vállalat társadalmilag is biztos befektetés. 

� Elkerülni a negatív tartalmú sajtómegjelenéseket. 

 …A kérdés folytatása a következő oldalon! 
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13. kérdés folytatása 

� Erősíteni a vállalatról kialakult képet. 

� Növelni a vállalat forgalmát. 

� Meggyőzni a hatóságot, hogy a vállalat jogkövető magatartást folytat. 

� Az értékes munkaerőt a vállalathoz vonzani. 

 • egyéb, éspedig:   

  

Kérem, csak akkor töltse ki a 14. kérdést, ha a 10. kérdésnél „igen” választ jelölt! 

14. A vállalat társadalmi felelősségének kommunikációjával elsősorban kiket szeretnének megszólítani? 
(Több választ is megjelölhet!) 

� befektetők � fogyasztók 

� munkavállalók � helyi közösség 

� hitelezők � partnerek (beszállítók és felvásárlók) 

� média 

� érdekvédelmi szervezetek 

� állami hivatalok/hatóságok 

 � egyéb, éspedig:  

  

  

Kérem, csak akkor töltse ki a 15. kérdést, ha a 10. kérdésnél „igen” választ jelölt! 

15. A vállalat társadalmi felelősséggel kapcsolatos kommunikációja … (Kérem, csak egy választ jelöljön!) 

� …elsősorban vállalati imázs építő jellegű. 

� …elsősorban a termékek/szolgálta-tások 
értékesítéséhez kapcsolódik. 

� …mind vállalati imázs építő jellegű, mind a 
termékek/szolgáltatások értékesítéséhez 
kapcsolódik. 

Kérem, csak akkor töltse ki a 16. kérdést, ha a 10. kérdésnél „igen” választ jelölt! 

16. Általában milyen visszajelzéseket kapnak a vállalat társadalmi felelősségével kapcsolatos 
kommunikációjára? (Kérem, csak egy választ jelöljön!) 

� Kizárólag pozitív � Inkább negatív 

� Inkább pozitív � Kizárólag negatív 

� Vegyes � Nem kapunk visszajelzést 

17. Önök figyelik a versenytársak társadalmi felelősséggel kapcsolatos kommunikációját? (Kérem, csak egy 

választ jelöljön!) 

� Igen, rendszeresen és különös tekintettel. 

� Igen, mint más kommunikációs 
tevékenységüket, az ilyen irányúakat is 
figyeljük. 

� Nem, nem kísérjük figyelemmel a 
versenytársak társadalmi felelősséggel 
kapcsolatos kommunikációját. 
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18. A vállalat társadalmi szerepvállalásáról kommunikálnak-e rendszeresen az alkalmazottakkal? (Kérem, csak 

egy választ jelöljön!) 

� Igen, havonta � Igen, évente 

� Igen, kéthavonta � Igen, ritkábban, mint évente 

� Igen, 3-4 havonta � Nem 

� Igen, félévente   

Kérem, csak akkor töltse ki a 19. kérdést, ha a 18. kérdés alapján szoktak kommunikálni az alkalmazottakkal a 

vállalat társadalmi szerepvállalásáról! 

19. Milyen belső kommunikációs eszközöket alkalmaznak a vállalat társadalmi szerepvállalásának 
megismertetésére? (Több választ is jelölhet!) 

� Belső portál 

Frissítés gyakorisága:   

  

� Rendszeres hírlevél/belső újság 

gyakorisága:   

� Rendezvények, éspedig:   

  

  

Gyakoriságuk:   

� Oktatás, 

gyakorisága:   

� Egyéb, éspedig:   

  

Gyakoriságuk:   

20. Kérem, helyettesítse be a felsorolt válaszok valamelyikét a következő mondat pontozott részére! (Kérem, 

a megfelelő válasz melletti négyzetbe tegyen X-et, és csak egy választ jelöljön!) 

 CSR/fenntarthatósági beszámoló …… készül 

� nem � magyar vállalati szinten, magyar nyelven 

� nemzetközi csoportszinten, idegen 
nyelven 

� magyar vállalati szinten, magyar és idegen 
nyelven 

� nemzetközi csoportszinten, de magyar 
nyelvre is lefordítva 

  

Kérem, csak akkor töltse ki a 21. kérdést, ha a 20. kérdésnél Ön nem jelölte a „nem” választ! 

21. Kérem, osztályozza az alábbi témákat aszerint, hogy a beszámolóban milyen hangsúllyal szerepelnek? (5: 

a legfontosabb, 1: a legkevésbé fontos) 

� A vállalat környezeti terhelésének 
csökkentése. 

� A munkavállalói balesetek elkerülése érdekében 
végzett erőfeszítések. 

� A vállalat milyen módon segíti partnerei 
környezeti terhelésének csökkentését. 

� Támogatások/adományok. 

� A munkavállalóknak nyújtott szociális 
támogatások. 

  

Kérem, csak akkor töltse ki a 22. kérdést, ha a 20. kérdésnél Ön nem jelölte a „nem” választ! 

22. A beszámoló tartalmát a stakeholderek (érdekeltek) véleményének figyelembevételével alakították ki? 
(Kérem, csak egy választ jelöljön!) 

 � Igen � Nem 
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23. A vállalat társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatban alkalmaznak Önök nemzetközi szabványokat 
(pl.: ISO9001, EMAS, GRI, SA8000, AA1000, ISO14001 stb.)? (Kérem, csak egy választ jelöljön meg!) 

 � Igen (Kérem, folytassa a 23.A. kérdéssel!) � Nem (Kérem, folytassa a 24. kérdéstől!) 

23.A Mely szabványokat alkalmazzák és milyen mértékben? 
A. jelű oszlop 

 

Szabvány megnevezése, amelyet az 
Ön cége alkalmaz! 

B. jelű oszlop 
 

Az A. jelű oszlop adott sorába írt szabvány alkalmazásának mértéke (Kérem, 
minden egyes szabvány esetében csak egy választ jelöljön!) 

 

Szabvány:   
� támpont/irányelv;  

� részleges megfelelés; 

� teljes megfelelés;  

� auditálás 

 

Szabvány:   
� támpont/irányelv;  

� részleges megfelelés; 

� teljes megfelelés;  

� auditálás 

 

Szabvány:   
� támpont/irányelv;  

� részleges megfelelés; 

� teljes megfelelés;  

� auditálás 

 

Szabvány:   
� támpont/irányelv;  

� részleges megfelelés; 

� teljes megfelelés;  

� auditálás 

 

Szabvány:   
� támpont/irányelv;  

� részleges megfelelés; 

� teljes megfelelés;  

� auditálás 

Kérem, csak akkor töltse ki a 23.B kérdést, ha a vállalatnál alkalmazzák az ISO14001/EMAS szabványt! 

23.B Miért alkalmazzák az ISO14001/EMAS szabványt? (Kérem, csak egy választ jelöljön!) 

� Segít strukturáltan megközelíteni a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás kérdését. 

� Pályázatoknál vagy versenytárgya-lásokon 
pozitívum/ elengedhetetlen 

� Ismert, könnyen kommunikálható 

� Ügyfeleink elvárják 

� Versenytársaink is alkalmazzák 

 � egyéb, éspedig:   

  

  

Kérem, csak akkor töltse ki a 23.C kérdést, ha a vállalatnál alkalmazzák az GRI szabványt! 

23.C Miért alkalmazzák a GRI szabványt? (Kérem, csak egy választ jelöljön!) 

� Segít strukturáltan megközelíteni a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás kérdését. 

� Pályázatoknál vagy versenytárgya-lásokon 
pozitívum/ elengedhetetlen 

� Ismert, könnyen kommunikálható 

� Ügyfeleink elvárják 

� Versenytársaink is rendelkeznek vele 

 � egyéb, éspedig:   
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Kérem, csak akkor töltse ki a 24. kérdést, ha a 10. kérdésnél „igen” választ jelölt! 

24. Mit eredményezett, hogy az Ön vállalata foglalkozik a társadalmi felelősség kérdésével? (Több választ is 

jelölhet!) 

� Növelte a vállalat hitelességét � Növelte a vállalat forgalmát 

� Pozitívan befolyásolta a vállalatról a 
közvéleményben kialakult képet 

� Segített hitelekhez jutni 

� Növelte a vállalat márkaismertségét � Segített a versenytárgyalásokon való sikeres 
szereplésben 

� Pozitív médiavisszhangot eredményezett 
  

25. Ön szerint van kapcsolat a vállalat 2008. évi nettó árbevétele és a vállalat társadalmi 
felelősségvállalásával kapcsolatos kommunikációja között? (Kérem, csak egy választ jelöljön!) 

 � Igen, van � Nincs 

26. Miért gondolja, hogy van/nincs kapcsolat a vállalat 2008. évi nettó árbevétele és a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás kommunikációja között? (Ha tud, kérem, írjon számszerű eredményt is a 

magyarázatban: pl. a társadalmi felelősségi kampány a vállalat forgalmát X%-kal növelte 2006 hasonló 

időszakához képest.) 

  

  

  

  

  

27. Előfordult már olyan a vállalat életében, hogy egy terméket/szolgáltatást a vállalat társadalmi 
felelősségvállalására alapozva igyekeztek értékesíteni? (Ha igen, kérem, írjon példát, és írja le a kampány 

tapasztalatait!) 

  

  

  

  

  

28. Előfordult olyan az Önök vállalatánál, hogy egy tevékenységet/projektet nem valósítottak meg, mert úgy 
ítélték meg, hogy az nem szolgálná a fenntarthatósági elvek érvényesülését? 

� Igen (Kérem, írjon le egy példát!) 

  

  

  

� Nem tudok konkrét példát mondani, de a fenntarthatósági értékeket működésünk során figyelembe 

vesszük. 

� Nem, mert olyan ötletek nem jutnak túl a puszta gondolat síkján. 
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29. Kérem, osztályozza 1-től 4-ig, hogy az alábbi állításokkal mennyire ért egyet! (1: egyáltalán nem ért egyet 

az adott állítással, 2: inkább nem ért egyet, 3: inkább egyet ért, 4: nagyon egyet ért - Kérem, minden 

állításhoz csak egy értéket írjon!) 

a) Minden vállalat társadalmilag felelősnek tekinthető, hiszen munkahelyeket teremt és 
adót fizet. 

1 2 3 4 

b) A magyar fogyasztók/vásárlók többet vásárolnak a társadalmilag felelős vállalatoktól. 1 2 3 4 

c) A társadalmi felelősség felvállalása sokba kerül és nem (vagy nagyon lassan) térül meg. 1 2 3 4 

d) A vállalatokat jelenleg nem ösztönzi az állam kellően a társadalmi felelősség 
felvállalására. 

1 2 3 4 

e) A vállalatom számára abszolút világos, hogy mit jelent a vállalati társadalmi felelősség. 1 2 3 4 

f) Jó lenne egy olyan szabvány, melynek alkalmazása biztosítani tudná, hogy a vállalat 
társadalmi felelősségét megfelelően teljesíti. 

1 2 3 4 

g) A vállalati társadalmi felelősség kérdésében további szabályozásra van szükség. 1 2 3 4 

h) Ha egy vállalat nemzetközileg terjeszkedni akar, elengedhetetlen számára, hogy 
társadalmilag felelős legyen. 

1 2 3 4 

i) A társadalmilag felelős vállalat jelenleg versenyelőnyt élvez. 1 2 3 4 

j) A jövőben a vállalatok társadalmi felelősségvállalása elengedhetetlen lesz a versenyben 
maradáshoz. 

1 2 3 4 

30. Véleménye szerint mi segíthetné elő a társadalmi felelősségvállalás jobb elterjedését a magyar vállalatok 
körében? (Több választ is jelölhet!) 

� A társadalmi felelősségvállalás körébe 
tartozó kérdések pontosabb 
meghatározása. 

� CSR-ben aktív vállalatok pozitív diszkriminációja a 
közbeszerzéseken. 

� Nagyobb nyomás a vevők irányából. � CSR teljesítményindikátorok meghatározása. 

� Szigorúbb állami szabályozás. � A média ne sorolja a vállalatok CSR 
tevékenységéről szóló beszámolókat a reklám 
kategóriába. 

  � Egyéb, éspedig:   
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31. Az magyar állam/helyi önkormányzat tulajdonosa/résztulajdonosa a vállalatnak?  
(Ha igen, kérem, írja be, milyen arányban!) 

 � Igen,   %-ban � Nem 

32. Az elkészült elemzést szeretné e-mailen megkapni? 
 � Igen � Nem 

További kérdések esetén megkereshetem Önt egy személyes interjú erejéig? 
 � Igen � Nem 

A válaszadó elérhetőségei: 

E-mail:   Tel:   Fax:   

KÖSZÖNÖM, HOGY VÁLASZOLT A KÉRDÉSEIMRE! 
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8.6 A weboldalak strukturált tartalomelemzésének kérdőíve 

Vizsgált magyar weboldal 
Vizsgálat időpontja:…. 
W0: A vállalat leányvállalat vagy önálló vállalat 

1: leányvállalat 
2: önálló vállalat (Anyavállalatra vonatkozó kérdéseknek nincsen relevanciája) 

W1: Van-e a vállalatnak magyar nyelvű weboldala 
Igen Nem 

W2: Szerepel-e említés a magyar nyelvű weboldalon fenntartható fejlődés/társadalmi felelősségvállalás 
vonatkozásban? 

Igen Nem 
W3: Van-e a fenntarthatóságnak/vagy egy részelemének különösen dedikált menüpont a magyar nyelvű 
oldalon? 

Igen Nem 
W3a1: A menüpont elnevezése (ha több szerepel, akkor kettő is bejelölhető) 

1: környezetvédelem 
2: egészség/biztonság 
3: fenntartható fejlődés 
4: társadalmi felelősségvállalás 
5: egyéb, éspedig 

W3b1: Ha nincs külön dedikált menüpont, az anyavállalat oldalán szerepel-e utalás a fenntarthatósággal 
kapcsolatban? 

Igen Nem Nincs anyavállalat 
W3b2: Összességében az anyavállalat fenntarthatósági oldala kiterjedtebb-e, azonos, szűkebb a 
leányvállalaténál? 

1: kiterjedtebb 
2: kb. azonos 
3: szűkebb 
4: nem releváns, önálló vállalat 

W4: Hol történik említés a fenntarthatóság kérdéseire (ide beletartozik a fenntarthatóság, környezetvédelem, 
társadalmi felelősségvállalás, jótékonyság, munkabiztonság, egészséges munkakörnyezet említése) a magyar 
oldalon? (Ha nincs ilyen, akkor azt külön jelölni kell.) 

1: értékek 
2: mottó 
3: Vízió 
4: misszió 
5: etikai kódex 
6: működési kódex 
7: 2009 év sajtóközleményei 
8: weboldal szövege 
9: egyéb éspedig 

W5: Fenntarthatósági/CSR/környezetvédelmi jelentésre van-e említés a magyar weboldalon? 
Igen Nem 

W5a1: Ha van említés, milyen nyelvű? 
1: Magyar 
2: Idegen 
3: Magyar és idegen nyelvű 

W5a2: Ha van említés, hol érhető el? 
1: magyar nyelvű oldalon 
2: átdob az anyavállalat oldalára. 
3: weboldalról nem érhető el 

W5a3: Ha van említés, milyen típusú a jelentés? 
1: környezetvédelmi 
2: fenntarthatósági 
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3: társadalmi felelősségvállalási 
4: egyéb, éspedig 

W5b1: Ha nincs említés a magyar oldalon, az anyavállalati oldalon van-e jelentés? 
Igen Nem nem releváns, önálló vállalat 

W6: A jelentés anyavállalati integrált vagy külön a magyarországi vállalatra készült? 
1: integrált 
2: külön a magyar vállalatra készült. 
3: nincsen 
4: csak anyavállalati, nem integrált 

W7: Vízió és/vagy misszió és/vagy stratégiai célok tartalmaznak-e nemzetközi expanzióra vonatkozó 
kijelentéseket? 

Igen Nem Nincsen egyik sem 
W8: A 2009 folyamán megjelent magyar nyelvű oldalról elérhető sajtóközlemények foglalkoznak-e CSR 
témákkal? – itt arányszámot képezek az összes weboldalon keresztül elérhető 2009-es sajtóközlemény számával 
osztom azokat, amelyek CSR témájúak. 

… 
W9: A weboldal témahangsúlyai? – a weboldal tartalmát átnézve jelölöm a kérdéseket, amelyekkel a magyar 
nyelvű weboldal foglalkozik 
1: környezeti kérdések 
2: jótékonyság, adományok, támogatások 
3: munkavállalói juttatások, felelősség 
4: termékfelelősség 
5: egészséges/balesetmentes működés 
6: társadalmi együttműködés 
7: fenntarthatósági/környezeti stratégia 
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8.7 A jelentések strukturált tartalomelemzésének kérdőíve 

III. fázis: Jelentések elemzése: 
Magyar nyelvű jelentések elemzése (Az elemzés az utolsó elérhető jelentésre vonatkozik) 
 J-1: Adatfeltétel napja 

J0: Az utolsó elérhető jelentés melyik évre vonatkozik: …… 
J1: Az utolsó jelentés hány évről számol be: 
J2: az utolsó jelentést melyik évben adták ki: 
J3: Jelentés típusa: éves, fenntarthatósági, Good CSR 
J4: A jelentés teljes oldalszáma 
J5: Környezeti kérdéseknek szentelt oldalak száma 
J6: Jótékonyságnak szentelt oldalak száma 
J7: Munkavállalói juttatásoknak szentelt oldalak száma 
J8: Termékfelelősségnek szentelt oldalak száma 
J9: Egészséges feltételek/balesetmentesség kérdésének szentelt oldalak száma 

J10: A jelentés követ-e valamilyen menedzsment standardot – csak akkor, ha explicit említés történik a jelentésben 
erre. 

Igen: Nem 
J11: A jelentés melyik standardot követi: 

J11a: Ha GRI: milyen szintű megfelelést céloz: A,B,C esetleg + 
J12: A jelentés auditált-e? 

Igen Nem 
J13: Melyik szervezet auditálta? 
J14: Minősítette-e 

Igen Nem 
J15: Milyen minősítést kapott? 
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8.8 A GRI megfelelőségi szintek és követelményei 

 

 
 

 
 
Forrás: http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/F01BEC0D-EC2E-4263-9FCF-
68FF796DF078/3843/GRI_Application_Levels_final1.pdf 
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8.9 A Követ minősítő rendszere 

 
A besoroláskor összesen 15 szempontból értékelik a szervezetet, ötfokozatú skálán, az alábbi 
táblázat szerint. Minden dimenzióban (gazdasági, környezeti, társadalmi) csak négy szempont 
kötött, az ötödik szubjektív, a látottak és az információ megbízhatósága alapján. (Tóth [2004]) 
 
Ezt követően sorolják be a vállalatot az alábbi teljesítménymutatók szerint: 
 

 
Forrás: Állami Autópálya Kezelő Zrt. [2008]: Fenntarthatósági jelentés, 138. old. 
 


