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1 A kutatás háttere 

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, mert: 

− 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]). 

− 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. 
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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 kutatás célja 

A fenntartható fejlődés vállalati kommunikációs eszköztárának kialakításában a 

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

gazdaságban jelentős 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 lehetett következtetni. A gyakorlatban alkalmazott 

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

meghatározható volt, hogy melyek az integráció mögött rejlő motivációs faktorok.  

1.2 A kutatás aktualitása és jelentősége 

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. 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 



  5 

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? 

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.  

Kutatásom a fentiek figyelembevételével célozta 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 
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meghatározásához. A gyakorlatra irányuló kutatásom a hazai nagyvállalati gyakorlat 

sajátosságait kívánta feltárni, kiemelten a következőket: 

− Hogyan értelmezik a hazai nagyvállalatok 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? 

2 A vizsgálat módszerei 

Kutatásomat több lépcsőben valósítottam meg (1) Elméletorientált szakirodalmi kutatás a 

fenntartható fejlődés értelmezésére és vállalati integrációjára vonatkozóan, különös 

tekintettel a vállalati kommunikációra.  

 

 

1. ábra A kutatás lépéseinek egymásra épülése 

Forrás: saját szerkesztés 

(2) Gyakorlatorientált szekunder kutatások a már létező, vállalati mintákon végrehajtott 

kutatások irányainak és eredményeinek feltárására; (3) Primer kérdőíves kutatás a 

Magyarországon bejegyzett legnagyobb vállalatok körében a fenntartható fejlődés vállalati 

kommunikációjával kapcsolatban. (4) Strukturált online tartalomelemzés, amely két 

lépcsőben vizsgálta (a) a mintát képező vállalatok CSR kommunikációját weboldalaikon; (b) 

az elérhető magyar nyelvű fenntarthatósági jelentéseket. 
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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)  , a listán szereplő vállalatok közül pedig 153. 

(2) CSR szempontból aktívak, hiszen az Accountability Rating 2008 

(http://www.accountabilityrating.com/Latest_results_Hungary.asp) 60-as listájáról csak 10 

cég nem szerepel a Figyelő [2009] Top 200-as listán. 

(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). 

Az empirikus eredményeket három forrásból nyertem: 

(1) Egyrészt a Figyelő [2009] top 200 adatbázisban szereplő cégek szakértőitől, önkitöltős 

kérdőíves megkérdezés alapján. A válaszadók a fent említett lista olyan szakértői köréből 

kerültek ki, akik vállalati kommunikációval és fenntarthatósági kérdésekkel napi munkájuk 

során foglalkoznak. 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, *a fenntarthatóság 

irányába ható motivációs faktorok, és hiányzónak vélt eszközfeltételek. A kérdőívet a 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. 
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(2) Másrészt az említett listán 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? 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. 

(3) Harmadrészt a vizsgálat alapját képező listán 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? 31 jelentés elemzése történt meg. 

A Figyelő listára vonatkozóan 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.  

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, 
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Cramer féle V és Φ (phi; 2*2-es táblák esetén) kapcsolat erősséget vizsgáló együtthatókra 

támaszkodtam. 

3 Összegzés és Tézisek 

A szakirodalmi, illetve empirikus kutatási eredményeim felhasználásával öt tézist 

fogalmaztam meg. Minden tézisemhez igyekeztem a dolgozatban bemutatott, több forrásból 

származó alátámasztást, indoklást idézni, annak érdekében, hogy azok megalapozottságát 

bizonyítsam.  

3.1 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 2. ábra. Az 

egyes szintek meghatározzák a kérdések és az azokra befolyással bíró szereplők hatókörét.  

 

 

2. ábra A fenntartható fejlődés értelmezésének hierarchikus modellje 

Forrás: saját szerkesztés 

 



  10 

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 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 saját publikációk: P1; P2; P7; P8; P9) 
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3.2 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 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 is 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. 
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Az érdekelti motiváció hiányosságaira a kérdőíves kutatásom alábbi megállapításai 

mutattak rá. A százalékarány próba szignifikánsnak nyilvánította ezeket (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. 

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 saját publikációk: P2; P3; P5; P6; P9) 

3.3 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 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. Az integráló vállalatoknál tehát a CSR 

eszközrendszerét tekintve fokozatosan teljesedik ki. 

Az eszközrendszer fokozatos kiteljesedése mellett szól az is, 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. 

(Kapcsolódó saját publikációk: P4; P5) 

3.4 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; 
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− 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. 

3.4.1 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 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 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 
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nagyobbnak mutatkozott a CSR stratégiai integráltsága, vagyis a nagyobb vállalatok 

behatóbban foglalkoznak a CSR kérdéskörével, mint a kisebbek. 

3.4.2 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. 

3.4.3 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 kérdés eldöntésében, ezért ennek nagyobb arányú elérhetőségét a 

nemzetközileg aktívabb vállalatok esetében a fenti állítás alátámasztásaként ítéltem meg. 

(Kapcsolódó saját publikációk: P4; P5) 
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3.5 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. 

3.5.1 A CSR kommunikációs imázstényező 

A hazai nagyvállalatoknál az általam megkérdezett szakértőik véleménye szerint a 

CSR kommunikáció elsődlegesen imázstényező, 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 vállalatai CSR üzeneteiket a deklarált 

imázsépítő kommunikációs üzenetek mellett termékekhez is kötik, a kommunikáció 

eredményét tekintve azonban csak a vállalati képre gyakorolt pozitív hatás érzékelhető. 

Eredményeimet az értekezés 15. táblázata mutatja be összefoglalva. 

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. 

3.5.2 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 
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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%).  

3.5.3 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. 

(Kapcsolódó saját publikációk: P4) 

3.6 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 
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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 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 tipológia és a 

kockázatok összefüggéseinek elemzésére, és megkérdezéses vizsgálattal és webelemzéssel is 

kimutattam, 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 
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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 nemrégiben megjelent CSR 

szabvány vállalati alkalmazásának majdani vizsgálatához az azt megelőző „korszak” 

tudományos kutatási eredményei is fontos adalékokat szolgáltatnak. 
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