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A szociális kompetencia fejlesztése –  
corporate citizenship 

A corporate citizenship fogalma az angolszász vállalatoktól ered. A 
tudósok szerint sokkal többet jelent a szociális támogatásnál; inkább 
a vállalat saját üzleti tevékenységén túlmenő, társadalmi vonatkozá-
sú tevékenységeit és azoknak a vállalati célok fölé rendelt stratégiai 
orientációját értik alatta.  
 
Tárgyszavak: corporate citizenship; vállalat; szociális projekt;  

menedzsment; képzés. 

Corporate citizenship mint hadászati fegyver 

Egyre több cég fedezi fel szociális elkötelezettségét. Ez a tendencia 
nem csupán az USA-t ért terrortámadás óta észlelhető. A St. Gallen-i 
gazdaságetikai tanszék vezetője a gazdaságban már több éve tapasztal-
ja az érzékelhetően növekvő társadalmi érdeklődést. A globalizáció és 
az üres költségvetési kasszák a vállalatokat arra kényszerítik, hogy meg-
feleljenek társadalmi felelőségüknek. Így számos vállalat kül- és belföld-
ön egyre inkább elkötelezi magát a társadalom peremén élő csoportok, a 
betegek és a környezet iránt. 

A jó cselekedet csak az érem egyik oldala, hiszen ebben a folya-
matban új, hogy a vállalatok egyre inkább felismerik a „corporate 
citizenship” előnyeit. Felismerik, hogy a társadalmi elkötelezettség segíti 
a saját üzleti tevékenységet, és kilátásba helyezi a bürokratikus túlsza-
bályozás megszüntetését. Ezen túlmenően a szociális projektek kiválóan 
alkalmasak a munkatársak továbbképzésére. 

A gyakorlat számára ez azt jelenti, hogy a cégvezetők akkor vállal-
nak szociális elkötelezettséget, ha abból saját maguk profitálnak. A tár-
sadalom peremén élő, rászoruló csoportokat a szociális munka szponzo-
rálásával, a külföldi fejlesztéssegítő projektekkel vagy ifjúsági segítő 
csoportokkal létrehozott vegyes vállalkozásokkal támogatják, ha a pro-
jektek egyidejűleg a saját üzleti tevékenységük számára is hasznot hoz.  



A corporate citizenship a vállalat számára különféle előnyöket jelent. 
A szociális elkötelezettséggel javíthatják imázsukat, a munkahelyi légkört 
vagy vonzerejüket a munkaerő számára. A szociális projektek megköny-
nyítik az új piacokra történő belépést is; sőt ami még fontosabb: aligha 
van jobb eszköz a szociális kompetencia oktatására. A szociális projek-
teken keresztül a munkatársak elsajátítják az emóciók kezelését, saját 
képességeik felismerését, más kultúrák megértését és a teamben való 
együttműködést; ezek a mindennapokban egyre inkább keresett köve-
telmények.  

Az eichstätti Katolikus Egyetem professzora a corporate citizenship-
et ezért a jövő, döntő versenystratégiájának is nevezi.  

A szociális érzék fejlesztése 
A szociális projektek iránti növekvő érdeklődés ellenére eddig alig 

foglalkoztak a corporate citizienship személyzeti munkával kapcsolatos 
előnyeivel. A szociális elkötelezettség vagy csak a jó cselekedetre kon-
centrál; pl. a schwandorfi kolbászgyáros évek óta támogatja az önhibáju-
kon kívül szükséghelyzetbe jutott emberek javára általa létrehozott ala-
pítványt anélkül, hogy a közvélemény tudna róla. Vagy a szociális pro-
jektek csak külső hatásokra irányulnak mint imázs és piaci megjelenés. 
Így a McKinsey tanácsadói a gazdaság legjobb szociális projektjeiért in-
dított „Start Social” elnevezésű versennyel hatalmas reklámkampányt 
hívtak életre. A Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (Műszaki 
Együttműködési Társaság) Agenz elnevezésű ügynökségével megpró-
bálja a német vállalatokat fejlesztéstámogatási projektek céljára meg-
nyerni. 

Csoportterápia a Lufthansánál 
A corporate citizenship-et a személyzetfejlesztés, a munkatársak kö-

tődése, a teamtréning vagy a vállalati kultúra elősegítése területén azon-
ban szélesebb körben még alig alkalmazzák. A Deutsche Lufthansa pél-
dáján láthatjuk, hogyan hasznosíthatók a szociális projektek mint sze-
mélyzeti intézkedések. Annak érdekében, hogy a különböző osztályokon 
dolgozó vezetőket menedzsmentfeladataikra alkalmassá tegyék, „Unter-
nehmen: Partner der Jugend” (A vállalat: az Ifjúság partnere) elnevezésű 
projektjükkel valóban új útra léptek.  

Egy wiesbadeni szociális központ fiataljaival együtt 14 Lufthansa-
vezetőnek, egy elhanyagolt területen mászókákkal, grillezővel és kerttel 
rendelkező szabadidő parkot kellett létrehoznia. 

 



Ennek a szokatlan képzési módszernek az oka a kiváló tanulási 
környezet volt. A szokásos szemináriumoktól eltérően a résztvevők a 
corporate citizenship projektek esetén nem egyszerűen eljátszott szituá-
ciókban gyakorolnak, hanem sokkal inkább valós feladatban kell bizonyí-
taniuk. Míg a résztvevők sok tréningnél szakmai kompetenciájuk vagy 
száraz gyakorlatuk mögé rejtőzködhetnek, a corporate citizenship projek-
tekben közvetlenül saját magukkal konfrontálódnak. Mivel ebben a valós 
szituációban nem tudnak kitérni, megmutatkozik, hogyan bánnak a mun-
katársak az emberekkel, és a kihívások megoldásához kifejlesztenek-e 
egészen új cselekvési módokat. Ezt nem lehet szerepjátékokban vagy 
magatartás-tréningekben gyakorolni.  

A projekt beindítása előtt a Lufthansa vezetősége három célt hatá-
rozott meg:  

A 14 vezetőnek egy hálót kell alkotni, ami az osztályokon túlnyúló 
projektmenedzsmentet erősíti és megtanítja a munkatársakkal való fog-
lalkozás iránti szociális felelősséget. Hamarosan megmutatkozott, hogy 
a célok nem utópisztikusak. A vezetők számára ez kihívás volt, mert 
kezdettől fogva a feladatra koncentráltak. Végül is a tervezéstől az elő-
készítésen át a megvalósításig minden feladatot maguknak kellett elvé-
gezni. Azaz: Megismerni a projekt helyszínét, megkérdezni a fiatalok kí-
vánságait, növényeket kikeresni, kotrógépet rendelni és elsősorban saját 
magukat csoporttá szervezni. 

A feladat sikeres megoldása elsősorban a példás projektmenedzs-
mentnek tulajdonítható, amire a csoport kvázi rá volt kényszerítve. Hi-
szen az 5 nőnek és 9 férfinek a mindennapi feladataik mellett kellett a 
szokatlan előkészítést megoldani. Mindössze 10 napjuk volt rá. Az elő-
készítés azonban csak a bemelegítés volt, a tulajdonképpeni kihívás a 
szabadidőpark megvalósításánál várt a csoportra. Számos kiszámítha-
tatlan dolog tette próbára a vezetők rugalmasságát. 

A fiatalokkal való bánásmódban saját magukkal és a kapcsolatuk 
módjában konfrontálódtak. 3 nap alatt a menedzserek a megszokott ma-
gatartásmódja itt ritkán fordult elő. Nem mindig volt könnyű a fiatalokat 
megérteni, ha azok vonakodtak az olyan népszerűtlen feladatoktól, mint 
a földmunkák. Ennek az új helyzetnek a kezeléséhez a vezetőknek új 
magatartásmódokat kellett kipróbálni és egymás között még jobban kel-
lett kommunikálni.  

A pozitív hatás: igazi háló alakult ki a lufthanzások között, amiből 
azóta már teljes osztályok profitálnak, mivel a projekt óta a vezetők egy-
mással rendszeresen helyet cserélnek. 



A nyert ismereteket természetesen csak akkor lehet átvinni a válla-
lati mindennapokba, ha a corporate citizenship projekteknek intenzív 
visszhangja van. Erre a mindenkori projektmunka alatt is rendszeresen 
kell időt szabni. A visszacsatolásnak minden tréningben fontos szerepet 
kell kapni. Ideális esetben egy utótalálkozó is teret adhat a mindennapi 
munkára vonatkozó konkrét konzekvenciák kialakítására. 

Az előkészítés és megvalósítás mellett nagyon fontos a szociális 
projekt kiválasztása is. A Lufthansa vezetése számára kezdettől fogva 
világosak voltak a kritériumok. A projektnek a frankfurti repülőtér közelé-
ben kellett lenni, hiszen ez nemcsak a közvélemény figyelmét fokozza, 
hanem a résztvevőket is erősebben motiválja, valamint a projektnek lát-
ható eredményt kell felmutatni. 

Corporate citizenship projekteknél adunk és kapunk. Ehhez tartja 
magát a Lufthansa is. A szabadidőpark elkészítése után a vezetők meg-
hívták a fiatalokat a konszern központjába és elmagyarázták a küldeté-
süket. 

Jó tettek oktatási hatással 

Aki a szociális projekteket továbbképzésre kívánja felhasználni, an-
nak a következő négy pontot kell figyelembe venni: 

1. Az oktatás céljának világos meghatározása 

Tisztázni kell, mit akarunk elérni a szociális projekttel. Az 
imázsnyereség mellett célkitűzés lehet egy team munkájának a javítása, 
a szociális kompetenciák megtanítása vagy hálózat létrehozása. Nem-
csak a résztvevőket kell a cél függvényében kiválasztani, hanem a pro-
jekt tartalmát is. Így a szociális kompetencia témánál ésszerű lehet, ha 
betegeket ápoltatnak. 

2. A szociális projekt gondos megválasztása 

Elvileg a világon bárhol, bármely szociális projektet fel lehet hasz-
nálni oktatásra. Az olyan kezdeményezések, mint az „Unternehmen: 
Partner der Jugend” vagy a „Gesellschaft für technische Zusammen-
arbeit” számos projekthez keresnek vállalatokat partnernek.  

A ráfordítás és a hozam nem mindig mutat kedvező arányt. A külföl-
di projektek gyorsan túlléphetik a költségkeretet. A pénz mellett a kivá-
lasztásnál fontos kritérium a résztvevők motivációs ösztönzése. Ebben a 

 



csoport kívánságaihoz kell igazodni. Számítógépes iskola felépítése egy 
fejlődő országban ugyanolyan vonzó lehet, mint a hajléktalanok gondo-
zása a cég székhelyének a közelében. Az utóbbi a projekt befejezése 
után lehetővé teszi az érintett személyekkel a könnyebb kapcsolattartást, 
és ezáltal a nagyobb azonosulást az intézkedéssel, és jobban magára 
vonhatja a közvélemény figyelmét is.  

A projektkiválasztás további kritériuma, hogy mennyi idő áll rendel-
kezésre ahhoz, hogy látható eredményt érjenek el. 

3. Elegendő előkészítési idő tervezése 

A saját cég részére akkor a legnagyobb a haszon, ha a résztvevőket 
teljesen bevonják a projektbe és a lehető legtöbb feladatot vállalják. Be 
kell tervezni tehát egy napot, amikor a csoport résztvevői megismerhetik 
egymást. Célszerű, ha ezen a napon véleményezni kell a projekt hely-
színét és felosztják a feladatokat, és a csoportnak meg kell szerveznie 
saját magát. Ha olyan szerteágazó előkészítő munkákat kell megoldani, 
mint pl. az anyagbeszerzés, akkor 6–8 hét előkészítési időt kell bekalku-
lálni, hiszen az embereknek szokásos, mindennapi munkájuk mellett kell 
a feladatot megoldani. 

4. Az észrevételi szakaszok előzetes meghatározása 

Mint minden szeminárium esetében, a felismeréseket csak időközeli 
észrevételek segítségével lehet a vállalati mindennapokba integrálni. 
Ezért előre pontosan meg kell határozni, mikor lesznek ezek a szaka-
szok, különös tekintettel arra, hogy a projekt nagyon fárasztó lehet és 
esetleg a résztvevők esténként fáradtak. Elő kell készíteni egy írásbeli 
visszacsatolást és egy utólagos feldolgozási napot. Ez nem elvesztege-
tett idő, ez az oktatás tapasztalatainak hatékony kihasználását szolgálja. 
Ha a projekt nem tesz lehetővé rendszeres észrevételezési szakaszokat, 
3-4 napos projektidőtartamokat kell választani. Az utolsó napra az érté-
kelő  megbeszélést célszerű beiktatni. 
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Kinevezték az Electrolux Lehel Kft.  

új humánpolitikai igazgatóját 
 
Király Éva 2004. szeptember 15-én csatlakozott az Electrolux csapatába, 
a HR igazgatói posztot tölti be. 
 

Király Éva feladatkörébe az emberi erőforrás kezelésével kapcsolatos funkci-
ók koordinálása tartozik országos szinten együttműködve a gyárak HR veze-
tőivel. A vállalati célok megvalósítása érdekében az erőforrások optimális 
egyensúlyának biztosítása és a közös prioritások meghatározásával a haté-
kony együttműködés és kommunikáció elősegítése lesz a feladata. 
 

Király Éva, humán szervező és magyar-angol szakos tanár, jelenlegi pozíció-
ját megelőzően 2001-től dolgozott a MALÉV Rt.-nél humánpolitikai igazga-
tóként, ahol a humánstratégia kialakításáért és a korszerű HR menedzsment 
működtetéséért felelt. Korábban is ezen a területen dolgozott az ABB Hol-
dingnál a 90-es években. Tanulmányait követően magyart, később angol 
nyelvet tanított különböző iskolákban. 
 

„Ez az új munkakör egy új életmód kezdetét jelenti a számomra, ugyanazt ér-
zem, amit az Electrolux terméket vásárló: "vele könnyebb az élet", - nyilat-
kozta Király Éva, az Electrolux új humánpolitikai igazgatója. 
 

Az Electrolux Csoport a világ legnagyobb konyhai, fürdőszobai, tisztító- és 
szabadtéri eszközöket gyártó vállalata. Termékpalettáján hűtőszekrények, 
mosógépek, sütők, porszívók, láncfűrészek, fűnyírók és kerti traktorok szere-
pelnek. Minden évben több mint 150 országban, több mint 55 millió 
Electrolux terméket vásárolnak az egyéni, illetve a professzionális fogyasz-
tók. 2003-ben összesen 124,1 milliárd svéd korona volt a cégcsoport forgal-
ma, alkalmazottainak száma 77 ezer. Az Electrolux Csoporthoz tartoznak az 
olyan világhírű márkák, mint az AEG, a Zanussi, a Frigidaire, az Eureka és a 
Husqvarna. 
 

További információ: www.electrolux.hu  
 

 

 

http://www.electrolux.hu/

